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محمدجمدالرحمنممللِمان،النللِب

لمالسعوليهَالعربلِةالمملكهَ-الجوفصنجليدةئموثحِهَنقوف!

اهـ442،الرلِاض-النيلِبمحمدعبدالرحمنم!للِمان

سم42؟ص156

0699-.2-232-.:رلمك

السعودية()الجوت-العربلِةالنقوش2-الئموديةالنقوشا-

.العنوانا)ثار-(السعوديهَ)الجوف

1452/364241!.26للِوكلط

0362214/،:الإبداعرفم

699..-.2-232-رث:

اخقزانهاو،الكتابمذااجزاءمنجز،ايبطبعسعكير،محفوظةالطبعحقوقىجميع

-لانتمواءولمجلةبايةاوهينةايةعلىنقلهاو،واصثرجاعهاالعلوماتلاخثزاننطامايفي

حالاتفيإلاكيرمااو،تمجيلأاو،اصتنساخأاو،مهكانيكيةاوممغنطأثراظاوإلكترونية

.الممدرذكروجوبمعال!راسةبغرفىالمحلودةالاتتباس

صاب

لرياضا

تفها

فاكسو،

:7572

:ivyالسعوديةالعربيةالملكة1ا

:4624888

:4645341
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:الكتابيديبين

مواقعثمانيةفيوجدت،()ثموديةشماليةعرييةلنقوشعلميةدراسةفهذه

فصلين؟علىالكتاباشتملوقد.السعوديةالعربيةبالمملكةالجوفمنطقةفي

العرييةالنقوشهذهلدراسةثانيهماخُصصحينفي،الدراسةلهذهتمهيدأولهما

الثمانية.المواقعهدْهلمحيعليهاعُترالتي()الثموديةالشمالية

الفوتوغرافيةالصورمعالمدروسةللنقوشرسوماتالكتابهذاتضمنوقد

هذهفيوردتالتيوالمفرداتالأعلامءلأسمافهرسإلحاقتمكما،نصلكل

قائمةإدراجإلىإضافة،المتبعةالعلميةالمنهجيةحسبالنصوصمنالمجموعة

مباشرد.عليهابالاطلاعالظروفليسمحتالتيوالمصادربالمراجع

ابنالوفيالصديقالفاضلللأخشكريأقدمأنالعجالةهذهفييفوتنيولا

لهذهالفوتوغرافيةالصوربوضعتفضلالذيالمعيقلإبراهيمبنخليلالبارالجوف

أقدمكماوالتقدير،الشكرمنيفله،ونشرهابدراستهالأقومتصرفيتحتالنقوش

الملكمكتبةأمينالصوينعسليمانبنعليالأخلسعادةوالتقديرالشكرخالص

الإنسانية،العلوممجالفيوالدارسينللباحثينالمتواصلدعمهعلىالوطنيةفهد

محمدبنعبداللهالأستاذبالذكروأخص،الشامخالصرحهذاعلىوللقائمينفله

والتقدير.الشكرخالص،بالمكتبةالنشرإدارةمدير،العبدالمحسن

وأن،حسناتناميزانفيالمتواضعالعملهذايجعلأنتعالىأسأله،أخير،

إنه،الثموديةالعربيةالقبائلعنالمزيدمعرفةفيالراغبللقارئمفيد،يجعله

.ءالدعامجيبسميع

الذييبعبدالرحمنبنسليمان
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13العوديةالعريةالمملكة-الجوفمنجديدةئموديةنقوش

منالعديددفعفيالمهمالعاملالجيدةولبيئتهاالمتميزالجوفلموقعكان

فيهااستقرتالتيالقبائلهذهأبرزمنولعل،فيهاالاستقرارإلىالعربيةالقبائل

وصلتفقد!لهاقلمًابالثموديليًا-lح-المعروفالحرفمناتخذتالتيالقبائل

)ائظر:ثموديًانقشًا679حواليإلىالثموديةالنقوشمنلديناالمعروفةا!مية

نُشرالنقوشمنالعددهذاومن.(401-101ص،م8591،وآخرونالكباوي

)انظرونيتالكنديقبلمندُرستنقشًاوستوناثنانمنها،نق!ثئا362الآنحتى

الأولى:مرحلتينعلىبدراستهاقمناوالبقية،(Winnett,Reed,,0791ه"ة-8774

صهـ،0142،الذييب)انظرثموديًانقشًا191نشرمنتمكناحيثاهـ،042عام

901مجموعهلمادراسةنشرفيوفقناحيثم2002عامفيوالثانية،(161`11-

115ص،م2002،الذييب)انظرثموديةنقوش \- v).

ءتجاجديد،نصًاوأربعينخمسة،المنشورةللنصوصنضيفالعملهذاوفي

التالي:النحوعلىموزعة،الجوفمنطقةفيمواقعثمانيةمن

يقعوهو،()كرمنسيةمنسيةكافباسميعرفموقعمنءتجانصوصستة-9

6(.1-نق)انظرالغلالصوامعمقابلتحديد،،سكاكامدينةمنالغربإلى

المعروفالموقعفييقع،الضبيقليبباسميعرفموقعمنءاجانصان-2

)انظركيلاًعشرثمانيةبحواليسكاكامنالغربإلىيبعدوهو،بالحماميات

08(.7-نق

على،كم502بحواليسكاكاغربيقعجبلفيعليهاعُتر،نصوصخمسة-3

.(913-نق)انظر92ه8َعرضوخط،1204ه0ًطولخط

خمسةحوالييبعدموقعوهو،القلعةموقعمنءتجا،جديدةنصوصعشرة-4

.(23-ا4نق)انظرسكاكامدينةمنالشمالإلىأكيال

ثنياحوالييبعدموقعوهو،النيصةموقعفيعليهاعُثرنصًاعشرأحد-5

34(.،2-نق)انظرالجندلدومةشرقشمالكيلاًعشر
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الأولالفمل،\

سكاكاشرقشماليقعوالموقع،المزادقارةموقعفيوجدتنصوصخمسة-6

93(.35-نق)انظرأكيالعشرةبحوالي

بحواليالنيصةموقعشمالوهو،الحمامياتموقعمنءتجانصوصأرلعة-7

)انظركيلاًعشرسبعةحواليالجندلدومةعنيبعدأنهأي،أكيالخمسة

.(43-4.نق

سكاكا،منالشرقيالشمالإلىالواقعالرفيعةموقعفيعليهماعُثرنصان-8

.(4،45-نق)انظركيلاًعشربخمسةاللقائطشمالوتحديد(

منالعديداستخراجمنتمكنا،والأرلعينالخمسةالنصوصهذهدراسةوبعد

إلىتعودالتيالنصوصهذهتأريختحديدفيوفقناأننا:أهمهامنلعلالمضامين

الميلاد-قبلوالثانيالثالث)القرنانالمتوسطةالثموديةالحقبة:الأولى،حقبتين

،21051،16،17)60:التاليةالنصوصوتمتلها(الميلاديالثالثالقرنمنتصف

91،02،12،26،92،03،31،32،33،93،2،،0 ) LLلحقبةا:لثانيةا

ائنصوصوتمتلها(الميلاديالثالثالميلاد-قبلالأول)القرنالمتأخرةالثمودية

.37(،2،25،34،36،،01،!م7،،9،3،5):التالية

التالي:النحوعلىطرقعدةالمجموعةهذهنقوشكتابةفياستخدمتوقد

اليسارإلىاليمينمنإماالمقروء،()الأفقيالمستقيمالخططريقة:الأولى

اليسارمنأو،37(34،،16،17،260،92،3133النقوش)انظر

25.رقمهووحيدنصالمجموعةهذهفيويمثلهاليمينإلى

،2،3النقوش)انظرالأسفلإلىالأعلىمنالمقروء،،العموديالخططرلقة:الثانية

إلىالإشارةتجدر.(3،،4،5،622،23،24،27،28،38،93،

الأعلى.إلىالأسفلمنتقرأنصوصالمجموعةهذهفييظهرلمأنه

)انظراليسارإلىاليمينمنإماالمقروء،،()المائلالمنحنيالخططريقة:الثالثة

http://www.al-maktabeh.com



15العوديةالعربيةالمملكة-الجوفمنجديدةثموديةنقوئى

النصفيوشمثل،اليمينإلىاليسارمنأو،(89،32،35،النقوش

.21رقم

كانتالتي،المجموعةهذهبداياتتعددتفقد،الثموديةالنصوصوكغالبية

التالي:النحوعلى

27،،\:النقوشوهي،ابواسطة"1اللامبحرفبدأتنقوش-1 6، 5، ، L ، r،

،89001011،13،16002،24025،34،35،L 1 ' Irv.

38.:رقمالنقشوهو،لشخصعلمباسمبدأنقش-2

r-04:رقمالنقشوهو،بواسطةا"11مللأداةبابدأنقش.

32.،3\3،.،92:النقوشوهي،ايا"1ءالبابحرفبدأتنقوش-4

28.،17النقشان:وهما01،"اتحياتد،ودبالمصطلحابدأنقشان-5

36.:رقمالنقشوهو،ا.تحيات"مسلالمذكرالمفردبالاسمبدأنقش-6

.15:رقمالنقشوهوالواو،العطفبحرفبدأنقش-7

.126،3393:النقوشوهي،ااايا1ءالهابالحرفبدأتنقوش-8

12،18،911:النقوشوهيلِ"،اتحيات1،لْىددوبالمصطلحبدأتنقوش-9

45(44،,'1L27،،23.'1y..Y

وثمانينسبعةًالمجموعةهذهلناقدمتالشخصيةالأعلامءأسماناحيةومن

وهي:النصوصمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةتأتيوعشرونتسعةمنها،اسمًا

مز،4()نقتمأس،3()نقمركبأ،2()نققفش،(\)نقننس

9(،)نقجص،9()نقن،7(هـ)نقختأنب،6(هـ)نقمز،(ه)نق

،(13)نقتسوأ،(12)نقتحق،(11)نقص،(1.)نقلهـ!س

خي،92003C)نقوز،26()نقرحق،2(.)نقوحج،(13ر)نقثين
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الأولالفصل16

كلطمش،36()نقتيمسلم،36()نقكلعنل،3()نقهتزرخ،()نق33

لتج،(42:9)نقلم.(38)نقتشرأ،38()نقتلروتض،()نق37

2(.:45)نقتمعز11(45:)نقزلب،:3(44)نقنصد،(\:4،)نق

حيثمنانقسمتأنهاوالأربعينالخمسةالنقوشهذهدراسةمنتبينوقد

هي:أقسامعدةإلىاللغويةدلالتها

لكنالأسماء،منكثيرالصيغةهذهفيوردالبسيص:العلماسمصيغةاًولاً:

هي:مختلفةبأوزان

،(13)نقستوأ،(12)نقتحق،6()نقكلمزالأعلامنحوفَعْلة:وزن-1

)نقنتكن،(38)نقتشرأ،(3إنقهتزرخ،(24)نقمتجذ

.(45:2)نقتعمن،(44:2

.(18)نق؟نمح:العلموهوالوزنهذاعلىواحدمثالءجانَعلان:وزن-2

تعب،(2.)نقأعن!،7()نقبرثالأعلامنحوفَاعِل:وزن-3

.(4.)نقمسك،(24)ئقمتع،(2)نقا

،()نق79بحب،8()نقيدص،(\)نقسننالأعلامنحونفال:وزن-4

23(.)نقم!س18(،)نقبنخ

.(45:4)نقحننتالعلمهو:واحدمثالسوىيردلم:فعالةوزن-5

شتقالعلموهو:واحدةمرةتفسيرنا--حسبفقطوردفعيل:وزن-6

.(2)نق

41(.)نقمسلأ،(16)نقيتأخ:العلمينمثل:أفعلوزن-7

العلمهو:يفعلوزنعلىواحدعلمالمجموعةهذهفيورديئعل:وزن-8

.(13)نقرثين
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17السعوديةالعريةالمملكة-الجوفمنجديدةثموديةنقوش

صيغتين:إلىتنقسمالتي:المركبةالأعلامأسماءظنيًا:

،3()نق"كريمأب11مكربأ:التاليةالأعلاممثل:الاسميةالجملةصيفة-ا

اعطية،1لب!و،7()نق(11اللإلهالمنكسر،الخاضعالابن11(كلختأنب

ل!دد،(22)نقإل"()الإلهمنزيادة11لدرْ،(11)نقإل"()الإلههبة

،28()نق"الإلههبةااعطية1كلسلأ،(24)نقإل"(الإلهإاحبيب1

)الإله(عَبْد،اخادم1لدبع،(34)نق"اللهمن()صالحاخلف1كلفللحْ

"صحة،لت!تض،(36)نقسَالِم"اخادم1ملمسيت،3(ه)نقإل"

.()نق3اااللاتمنعافية

الجملةصيغةعلىاعتبارهيمكنالذيالوحيدالعلم:الفعليةالجملةصيفة-2

يكونقدالذي،(01)نقإل"()الإلهليَنَ،اسَهَل1َل!كلسالعلمهوالفعلية

11.إل(الإله)منليونة،"اسهولةودعني،الاسميةالجملةصيغةعلىأيضًا

هذهفيالنقوشمنالمجموعةهذهأعلاممنيردلمافتصرة:الصيغةتاشًا:

.(37)ئق"الإلهاسم+طيب،"كريممشيهو:واحدعلمسوىالصيغة

-يردلمأيضًاوهواحمه:عناصرمنعنصرًامخوياشيالأعلاءصيفةرابعًا:

سوىالصيغةهذهفيالنقوشمنالمجموعةهذهأعلاممنتفسيرنا-حسب

.(1)نقهملصالعلم

:أقسامعدةإلىأيضًاانقسمتالاجتماعيةالدلالاتحيثومن

11الرمحاسنَان1نسنالأعلاممثل،المحيطةالبيئةمنالمشتقةالأسماء-ا

البسر"،البلح11لحب،(2)نق"الشفقعندالمولود11قتيفى،(\)نق

،93()نققَمَر"11رمق،(3ه)نق"العظيمةالصخرة11خرص،()نو16

.(44:4نق)االلاليا11ررد،(44نق)ااالسحاب11لتج
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الأولالفمل18

نحو،الثموديةالقبائلأفراديزاولهاكانالتيالمهنمنالمشتقةءالأسما-2

11الغازل11متع،9()نق"الجصفييعملالذي،الجصاص11صجصالأعلام

.(3هنق)الخرزاانعصالخراز،ا11تزر!،(42نق)

الذئب"11سل!الأعلامنحو،الحيواناتءأسمامنالمأخوذةالأسماء-3

.:3(،4)نق"الثعلب11ندص،(2)نقهالجَمْل"11ملج،()نق23

وهي،للمولودءوالدعاءوالرجاالتمنيصيغةتحملمهيءالأسمابقيةأما

نيء1111ن:التاليةالأعلاممثلالتخويفتفيدأعلاموردت،حالكلعلى.الاكثرية

جاءوحيدعلموهناك،2(0)نق"الهلاك11وحج،(11)نق"العاهة11أف،(9)نق

وهما:واحدحرفشكلعلىكُتباوعلمان،(4:4،)نق"اللآلي11وهوالجمعبصيغة

.(11)نقص،9()نقن

التيوالأحرفوالمفرداتالألفاظمنالعديدالمجموعةهذهلناقدمتوقد

للمرةمعلوماتنا--حسبتظهرلفظةعشرةَسبعَمنها،مفردةخمسينإلىوصلت

اهَاجَر"،1طعر،التاليةوالمفرداتالألفاظوهيالنقوشمنالنوعيةهذهفيالأولى

!امَرّ،ذو،(4)نق"ساق"نع،(3)نقأغار"،نَزَلَ،اسَكَن1َننج،(2)نقأبعد"

وصلأ11أججذ،(92003نق)حج"علىعديسَا،عانأ11جحج،(هنق)ر"زا

،(31نق)"الطعام11زود،(31نق)المطرا!الكلأ11رزع،(92.03)نق"بالسلامة

11تحيات11مسل1(3ه)نقالأثر"اتتبع1صصق،(32)نق"أغنى،أشبع11ركر

عالج،11يس1،(37)نقأقام"11سأن،(37)نقاعْتَل"،امَرِض1َتكل،(3)نواللأ

،(37نق)"الإصابة،الجرح11تزن،(37)نقاشُفي!ا1تلخ،(37)نق"داوى

.(93)نق"الأولاد،ذرلةاهب1لنج،(37)نقء"الوبا"انمض

الأقسامإلىتصنيفهاالنصوصمنالمجموعةهذهدراسةبعدلناويمكن

التالية:
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عية:4الأنصوص-ا

31.،26،92003:النقوشمثلللإلهءالدعاتضمنتالتيالنصوصوهي

32،93 ، rr.نقأضر:هيالنصوصمنالمجموعةهذهفيءتجاالتيوالاَلهة(

,1`93)نقشمس،32(31،،92،03)نقثند،(\33: Y).منهاثنانوا

علىالمساعدةإما()دثنالثموديالإلهمنكاتبهمافيهماطلب.3(ئق،92)نق

فيهماتوجهفقد،3132،النقشانأما.بالسلامةوصولهعلىالعملأوز،وحج

والخير.بالغنىالثاثيوفيالأولفيوالكلأالمطربطلب(ثن)دالإلهإلىالكاتبان

62النصكاتبدعافقد93.،26النصانفهماالدعويةالنصوصهذهأطرفأما

النصكاتبدعابينما.ظلمهماأولسطوتهماوذلكولدَ،قرحالمدعوينعلىبالموت

قَمْر.بنبَهْمللمدعوالأنجاليهبأن()شمسالإله93

:قشتياالا,9J-لم

هذهمجموعتناوفيااشتاق"11قتشوالفعلتضمنتالتيالنصوصوهي

واضحغير،قريبيهماأوصديقيهماإلىأشواقهمابثعلى24،25:النصاناتفق

عونويمث،ل!كلسأختهإلىأشواقه01رقمنصهفيزَيْدبمثبينما،النصمن

.36()نقدادانوموطنهمدينتهإلىأشواقه(الله)عونالإله

التذكارت:النصوص-3

تتضمنالتذكاريةالنصوصهذهأنويلاحظ،المجموعةهذهنصوصأغلبوهي

،لمالأداتينأو،لِ"تحيات11لىددو،اتحيات"1ددو:الاصطلاحينهذينأحد

الشخصي.العلماسمإلىإضافةابواسطة"1،واللام

الملكية:نصوص-4

النقش،هذاصاحبيملكهماواسمالشخصاسمتتضمنالتيالنصوصوهي

رقمالنقشهووحيدنصسوىالنصوصمنالنوعيةهذهمنتصنيفهيمكنمايردولم

للإبل.امت!هأخيت"11يتأحْفيهبئنالذي،16
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الطبية:النصوص-5

بشكلقديمًاالمعروفة،والتطببالمعالجةيفيدماتتضمنالتيالنصوصوهي

العرييةوائنصوص.(م7691،البدري)انظروالرافديةالمصريةالكتاباتفيواضح

ائنصالثموديةالنصوصفيويمثلها،(721-ص،م2002السعيد،)انظرالجنويية

--آنذاكالجوفمنطقةفيءولابانتشارامشي"1يمشكاتبهأفادناالذي37رقم

لانتشارنتيجةبهألمالذيالمرضمنشُفيحتىوالتطببوالمعالجةبالتداويوقيامه

له-وتفسيرناءتناقراصحت-إذاوجليواضحبشكليظهرالنصوهذاء.الوياهذا

.والتداويوالمعالجةبالطبالثموديةالقبائلمعرفة

التاليةةالملاحظاتإلىالنصوصمنالمجموعةلهذهالدراسةهذهخلصتوقد

التيالنقوشبعضعدافيما،وواضحةمقروءةالمجموعةهذهحروفمعظمإن-1

قشرةمنجزءسقوطأو،النقشحالةلسوءنظر،،ءتهاقرافيصعويةوجدنا

،4،56،:النقوشمثلالحروفبعضفقدانإلىأدىمماالصخريةالواجهة

،914،91022،32...r

ذكور.أشخاصقبلمنمكتوبةالمجموعةهذهنصوصكلإن-2

رقمالنقشهووالمفرداتالكلماتعددحيثمنالمجموعةهذهنصوصأطول-3

عشرةثنتيوا(28نق)انظركلمتينبينالنصوصبقيةتراوحتبينما37،

الأجيالحيثمنالمجموعةهذهوأطول،(45،،،،24النقوش)انظركلمة

تضمنتنصوصوهناك،أجيالثلاثةإلىوصلالذي،11رقمالنقشهو

،8،913،،1،5:النقوشوتمثلها(أبيهاسم+النقشصاحب)اسمجيلين

صاحب)اسمواحدلمجيلاًفقطتضمنتوأخرى،إلخ...16،18،91021

28،،615،170،2227،،2،3،45،:النقوشوتمتلها(فقطالنقش

؟(.92

،9رقمالنقشعدافيماواحد،شخصكتبهاالمجموعةهذهنصوصجميع-4
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21العوديةالعريةالمملكة-الجوفمنجديدةثموديةنقويق

ئيء.وجص:هماشخصانكتبهالذي

فياتحيات"1ملسالمذكرالمفردالاسمتنا-معلوما-حسبمرةلأولظهر

استخدامالثموديةالنصوصفيفالغالب.(نو36)انظرالثموديةالنقوش

تحيات،اتحيات1لىودلى،دودل،ددو،>ودود،التاليةالمصطلحات

ينتسب،اللهعونالمدعو،36رقمالنصكاتبأنعلىيدلقدماوهولِ".

.الثموديبالقلمنصهكتابةفَضَّللكنه،النبطيةالقبائلإحدىإلى

تعمر:هيلقبائلأعلامثلاثةالنصوصمنالمجموعةهذهفيورد

ءتاجاوالثانيةالأولىالقبيلتان،()نق،2يدرْ،8()نقبدرْ،(7)نق

الثمودية.النقوشفيالأولىللمرة-تنامعلوما-حسب

13رقمالنقشهوالشكلدائريإطارداخلكُتبالذيالوحيدالنقش

.(31رقم)الصورة

الثموديةالنقوشفيمعلوماتنا--حسبمرةلأول،تسوأاستخدم

رقمالصورة)انظرالشخصياسمهمنوالواوالألفلحرفيالموئوجرافأسلوب

1 r).النقوشفيواضحبشكلمعروفالمونوجرافأسلوبأنالمعلومومن

)المسند(.الجنوييةالعربية

yالنقوش)انظرالنصوصهذهمنثلاثة N ، N 9 ، N A)،المدعومنكتبت

سائقأوكحارسالتجاريةالقوافلإحدىفييعملكانأنهيظهرالذي،حنّاب

إلخ....عاملأوجمَالأو

الذييب،)انظر،الثموديةالنصوصفيالثانيةللمرة،المجموعةهذهفيءجا

،(9)نقن:العلمانوهما،واحدحرفمنالمكتوبةالأعلام(87ص،م2002

أسماءأنهاأوالاختصارتفيدلعلهاالأعلاممنالنوعيةوهذه.(11)نقص

.الدلالمعنىتفيد
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المفاهيممنالعديدوالأربعينالخمسةالنقوشمنالمجموعةهذهعكست-11

الرحمصلة:مثل،منهاحديثأوقديممجتمعأييخلولاالتيالاجتماعية

التيالمفاهيممنوغيرها،(ه)نقالقويةالإنسانيةالعلاقاتأو،(1.)نق

.النقوشمنالمجموعةهذهعكستها

بهوالمقصود،(36)نقنددالأول،لمكانعلمانالمجموعةهذهفيورد-21

Iد()مملكةمدينة z Iالثاني.المنورةالمدينةمنطقةفيالواقعةالعلا(:)حاليًان

منءجاقدالنقشلأننظر،،الجوفمنطقةفيالواقع،37()نقمردْموقع

(.)الجوفالمنطقةهذهحدود

1 r-فقدةوسومأو،ونباتية،وحيوانية،آدميةرسومالنصوصهذهمنعدد(رافق

)انظروسطهاتهزراقصوضعفيلامرأةبرسمالآدميةالرسوماتالكاتبمثل

أما.(441-0الصورة)انظرفرسينيمتطيانولفارسين،(34رقمالصورة

لنعامتينورسم،(43رقمالصورة)انظرالوعولفيفتمثلتالحيوانيةالرسوم

سفينةرسمأنإلا،(34الصورة)انظرلكلبورسم،(،3رقمالصورة)انظر

،14-61،34.04-2،51الصورنظر)االغالبهو"الجمل11ءالصحرا

ملفتبشكلورائعمتقنرسمالأولرسمانهمانظرنالفتماأبرزلكن،43(

والثاني،(33،34)الصورةكلهاالدقيقةالتفاصيلالراسمأبرزفقدللنظر

رسموهوالثموديةللنقوشمرافقًاالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيظهررسم

فيالنباتيةالرسوماتمُتلتبينما،(2رقمالصورة)انظرسحليةأولضبإما

منطقةفي-آنذاك-معروفةكانتالتيالأشجارمننوعًايمثلوحيدمنظر

33(.رقمالصورة)انظرالجوف

نأالنقوشمنالمجموعةلهذهالتحليليةالدراسةفيالدخولقبلبناويجدر

وهي،الجوفمنطقةمنالثموديةالنصوصعالجتالتيالسابقةالدراساتإلىنشير

التالي:النحوعلى
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23العوديةالعربيةالمملكة-الجوفمن

ثموديًانصًا62بلغتثموديةلنصوصونيتالكنديدراسةوهي

شماللمنطقةريدالأمريكيبرفقةزيارتهأثناءمواقعأرلعةمنجمعها

دراستهفيللنظرواللافت،السعوديةالعرييةالمملكةغربوشمال

للأولىوا"Loves"1بمعنىثددوأودودللمصطلحتفسيرههذه

Loves the mouthof"المصطلحينهذينأنوالصحيح،للثانية

الرغموعلىلِ".تحيات11واتحيات"1التواليعلىبساطةبكليعنيان

فيالأقل-علىالنصوصهذهءةقراإعادةبصددلسناأننامن

التيالنصوصمنبعددالتمثيلبنايجدرأنهإلاهذه-،دراستنا

التاليةةالنصوصنحو،ءتهاقرافييوفقلمونيتأننعتقد

,Winnett,Reed,12(1)رقمالنقش ,0791 ,36 4.1p

Heخرموددف Loves the mouth of Khuraym

Andيكننوا lam Kny

المرجحة:ءةالقرا

لخارمتحياتمرLفددو

كانعوأناعنكنأو

,Winnett,Reed.,2013()رقمالنقش ,0791 ,11 pl

مووثدصخلأذرشنبيليعل

ديثروعاهـنعل

.b Rasha' of the tribe of Hasad- And he mourned for3!لا!احBy

and Smote (the) breast(زول!ا
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المرجحة:ءةالقرا

مثوودصخألذرشنبيليعل

ديثوصارأهـنلع

وعلىهاني()علىعنوبحثحاصدقبيلةمنرشبنيعليبواسطة

.ثدي()عن

فعلاًواعتبارهاعر،على"،اعن1علالجرلحرفءتهقراإنإذ

هـ1421الذييب)انظرعن"ابحث1،موثللفعلبالنسبة.مستبعدة

312(.311-ص،أ

,Winnett,Reed,14()3رقمالنقش ,0791 ,034.1p

3Byالةَولا.6ولح55عبدبنسلم

المرجحة:ءةالقرا

جلهبنسَالِم!لجنبملس

32رقمالنقشهوونيت"11مجموعةفيالانتباهلفتماأبرزلكن

,Winnett,Reed,12)انظر ,0791 ,233.1p)،النحوعلىوالمقروء

التالي:

دىدوصالندسعمسرثوعهـيونوهـرض

ساعدوننءالسماعثتر()الإلهةونهي()الإلهورضى()الإلهيا

.()عشقيحبيعلى()ساعدوئني

بينللفصلالعموديالخطكاتبهاستخدامأبرزهالعلأمورلعدة

الثلاثةالرئيسةالثموديةللآلهةءبالدعاوتوجهه،النصكلمات

لمساعدته(ثندالإله)مستثنيًاءالسماوعثتر،ونهيو،ضر:وهي
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للفعلالكتابيالشكلاْنمنالرغمعلى،وأخير(.وعشقهحبهعلى

فيهكذاالنطقفييختلفأنهإلا،واحدالجمعأوالمفردالماضي

بعدمعبإمالة،اساعدوئن"1الجمعحالةوفياساعدن"1المفردحالة

المتكلم.نونوتشديدالجذر

منوجاءت،نصًا1119111بلغتلنقوشتحليليةعلميةدراسةوهيهـ:اهلما(الم

المعيقل،إبراهيمبنخليلعليهاعثروقد،الجوفبمنطقةاقارا"1موقع

.الجوفلمنطقةمسحهءأثنا،والمتاحفالآثارقسم،الآدابكلية

النصوصلهذهدراستنافي-اللهمن-بفضلوفقناقدأنناونعتقد

-629الصورتينهـا9201،الذييب)انظرالسطرينعدافيما

أنهمانرىئكننا،مختلفيننقشين-خطأ-اعتبرناهماحيث1(163

التاليةالنحوعلىيقرأواحد(نقشًايمثلان

...(أغني)أشبعشمس()الإلهيا...عبشسمهـش

فايزوأنازيتنأو

اهـ،421،الذييب)انظرزيتوالعلم،عبشالفعللتحلمِل

.(1601-50ص

ثموديةنقوش9.1مجموعهلماتحليليةعلميةدراسةأيفئاوهيء:)3(2..لم

والطوير،،فرجةقاعهي:الجوفمنطقةفيمواقعثلاثةمنتجا

لقدير.وا
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وتحليلهاالنصوص!قراءة
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كرمنسية:الموقع

92

4(1)رق!النقمق

ننسبنثدحل

سَئانبنحَدثبواسطة

اليسارمنيقرأوهو،المائلالخطبأسلوبالقصيرالتذكاريائنقشهذاكُتب

يعودأئه،النونحرفخصوصًا،حروفهأشكالخلالمنئناولتبين،اليمينإلى

.المتأخرةالثموديةللحقبة

احَدَثَ،1أيثحدالساميالجذرمنواشتقاقه،فَعْلوزنعلىبسيطعلمث:حد

،أم0002،)الذييبانظرأخرىساميةنقوشفيءجاالذي،جَدَدَ"

العلمهذا،حالكلعلى".المحدث،المجدد11يعنيقدفهولذا،(11ص

والسامية،الثموديةالنقوشفيوَرَدَمشابهةأخرىوبصيغهذهبصيغته

.(86ص،م0002،)الذييبانظروالموازناتالمقارناتمنللمزيد

جاءلكنه،النقوشهذهفيالأولىللمرةالصيغةبهذهيُعرفعلمن:سن

بنايجدر.(Harding,,332.07191)انظرالصفويةالنقوشفيهذهبصيغته

تحليلهفياعتبرفقد،أسكويفيهوقعالذيالغريبالخطأإلىالإشارة

بينما.ص،م،أسكوبي)انظرلشخصعلمًاسنن

الجمعحالتيفيالمؤنثالاسم،صننعدَ،للنص()ترجمتهءتهقرافي

وزنعلىبسيطعلمسنن،حالكلعلى".السنين11بمعنىوالإطلاق

-ا559منظور،ابن)انظرالرمحسِنانوهوالممئنانمنواشتقاقه،فغال

،ام199،دريدابنأنمنبالرغم،(223ص،13مج،ام569

الفرسسانقولهممنأنهيرى-رجحناهالذيالمعنىإلىإضافة261-ص

العربرالموروثفيالمعروفسِنانالعلميعادلوهو"الناقةالبعيرأوالأتتى
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،911ص،م8691،لكلبيا!،252051ص،م8391،الأندلسينظرا)

،العربءأسمامعجم)انظرالآنحتىبيننامتداولاًزالماوالذي،221(

844(.ص،م1991

2(4)رقمالنقش

طروعقشفل

وهَاجَرَ()الذي،شفيقبواسطة

الأسفلإلىالأعلىمنويقرأ،العموديالخطبأسلوبالقصيرالنقشهذاكُتب

لثلاثةمتقنةغيررسوماتتمثلمنهاثلاثة،حيوانيةرسوماتخمسةجانبهوإلى

وأضبأنهنرجحلماجيدرسموالثاني،لفرسفالأول،الأخيرانالرسمانأما.جمال

تنا-معلوما-حسبأنهفيضبأنهصحإذاالرسمهذاأهميةوتكمن.كبيرةسحلية

الصخردة.الرسومفيالأولىللمرةيظهر

إلى-الثانيةللكلمةءتناقراصحت-إذاالقصيرالنصهذاأهميةوتكمن

يكونكأنعائليلسببإماوذلك1(الجوف)منطقةلموطنهشفيقكاتبهومغادرةهجرة

العيشلقمةعنبحثًاأو،آنذاك،سياسيبطشمنهريًاأو،إلخ...حبيبتهفقدقد

)انظرالثموديبالقلمالمكتوبالثائيالنصهو،النصهذاأنالطريف.والرزق

استعمالولكن،الجوفلمنطقةكاتبهبمغادرةيفيدالذي،(22ص،م2002،الذييب

فيمساعيهلفشلنتيجةكانحبَابابتعادأنيرجح!!بَعُدَ"أيدعبللفعلحثاب

وعشيقته.بحبيبتهالاقتران

،،ا!ولز!لأ!+،8991)انظرالقتبانيةالنقوشفيقشتىبصيغةوردعلمق:تيفى

Tairan,,2991.319)انظرالسبئيةفيقم!شوبصيغة،91609( )p،

-al،)انظروالمعينيةالحضرميةالنقوشفيقلْىمشعوبصيغة Said

علىيكونأن،العلملهذاالأرجحالتفسيرأنلناويظهر.أ(599،"142.
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:طرع

والناصحغيرهعلىويعطفيخافامن1وهو،قلْىشمنفَعِيْلوزن

أيضًامن()فُعَيْلفُعلوزنعلىيكونأنأوالمنصوح!ا،صلاحعلىالحريص

المغربفيتُرىالليلأولفيوحمرتهاالشمسضوءابقية1وهو،ق!ش

،\.مج،م915691-55،منظورابن)انظرء"العشاصلاةإلى

العطوف،11أو"الشفق)عند(المولود11إمايعنيفالعلملذا؟(018ص

اوافاٍ"كافٍ،بمعنىقيثشأنإلىالإشارةبنايجدر."المصلح،الحريص

اسم"وفرة،اغزارة1بمعنىق!شو،(Driver,,73:7:5791)انظرصفة

,Hoftijzer,Jongeling.4811)انظر)انظر ,5991 p)،النقوشفيورداقد

وشئفَيْقشَفيقالعَلمَيْنيعادلالعلمهذا،حالكلعلى.الدوليةالآرامية

،العربأسمَاءمعجم)انظرالحاضريومناحتىمعروفينزالامااللذين

.339(329-ص،م1999

-حسبيردالواو،العطفبحرفمسبوق،فَعَلَوزنعلىماضفعل

اعُتَرط!رعالعرييبالفعلمقارنتهويمكن.الأولىللمرةتنا-معلوما

7،مج،م5691ا-559،منظورابن)انظر"الأرضفي!!أبْعَدَأيالرجل

وأ"ضَرَطَ"أي!ا*لااالسريانيبالفعلمقارنتهإلىنميلولا،(035ص

Costaz,,6391.362)انظراهدم"1أيلمر!أ )p.

)3(4رق!النقش

ننخومركبلأ

)سَكَنَ(نَزَلَ()الذيوكرمبأبواسطة

.المتأخرةالثموديةالحقبةإلىيعودأنهالنونمثلحروفهأشكالخلالمنيتبين

إلىالأعلىمنالمقروءالعموديالخطبأسلوب(2)رقمالنقشيسارإلىكُتبوقد

الأسفل.
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كبأ

:ننج

الثانيالفمل

بكرمنأفْعلوزنعلىبسيالاعلمًااعتبارهإمكانمنالرغمعلىم:ر

أئناإلا،(166-61هصص،ام999،الذييبنظر)ا،"الأوللمولودا11أي

،الأخيرةللميمنظر،،الاسميةالجملةصيغةعلىمُركبًاعَلمًااعتبارهنرجح

النقوشفيتأتيالتيالأعلامءأسمافيالتمييمظهوريندرحيث

،بأالأولعنصرهاعتبار،المركبالعلملهذانرجحهالذيوالمعنى.الثمودية

بأ(")الإلهيعنيفهولذاالكردم"11بمعنىالثانيوعنصره،للإلهصفة

في،المطر"موسم،المطرنزولابمعنىءجاالثانيالعنصرأنالمعلوم".كريم

Loslau,,8791.292)انظر،،6حمة!بصيغةالكلاسيكيةالحبشية p)،وبمعنى

Tomback,,7491.419)انظرالفينيقيةفي"كدس" p)،يأ!صتويصيغة

Costaz,,6391.361)انظرالسريانيةفيا.متواضع" )p،يمكنقدوالأخير

الأب11العلميعنيفقدوعليهم.بكرأالعلمفيالثانيبالعنصرمقارنته

الصفويةالنقوشفيعَلماءجاالثانيالعنصر،حالكلعلى."المتواضع

Harding,,7191.51499!0،م2002،الخريشة)انظر p)،وبصيغتي

Cantineau,,7891.108;)انظرالنبطيةالنقوشفيمركو،مرك p

63.Negev,,1991 )p.فسروقد،القديمالعهدفي9بئ6يربصيغةعُرفكما

Brownand.501نظرا)االكَرْما10بمعنى others,,6091)p.

بالفعلمقارئتهعندوذلكنَزَلَ"،،اسَكَن1َيعنيفَعَلوزنعلىماضفعل

Smith,,6791.37;)انظرأغار"نزل،،اسكن1يعنيالذيا*رالسريائي p

50.Costaz,,6391 )p.زمنيةلمدةءوالبقاالتخييمهو،هنابالنزولوالمقصود

بالعرييةننالجذرجلمعنى،حالكلعلى.مامكانأوموضعفيمحدودة

9منظور،)ابنانظرالفصحى o o-291.9-ص،13مج،م5691ا)،

.61(6-5ص،ام499،)الذييبانظرالأخرىالساميةالنقوشوفي
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4(!ا)رقمالنقمفى

رْتكْهـبْنوعمتأسل

البكرة()هذه()سَاقَوأعَنمتأسبواسطة

لحرفالتاليالأخيرجزءهخاصة،مؤكدةغيرالنقشلهذاأعلاهالمعطاةءةائقرا

هذافيالأخيرالحرفءةقرانرجحولأننا،الثموديةالتعريفأداةاعتبرناهالذيء،الها

المفردالاسموهذا،مستبعدةغير"البكرة11أيتكربكلءتهاقرافإنءًتاا!لمة

)الذييب،انظرالموازناتمنللمزيدأخرىثموديةنقوشفيءجاالمعرفالمؤنث

الأسفلإلىالأعلىمنالمقروءالنصهذاكتب،أخرىمرة.(67ص،ام999

.ائعموديالخطبأسلوب

Harding,7191،)انظرالصفويةالنقوشفيتأسبصيغةوردعلمم:تسا

،تأسالعربيالجذرإلىإعادتهنعتقد--كمالهتفسيروأفضل."(703.

،ام5591569-منظور،ابن)انظربشذة"اخَنَقه1أيسأتًايَسْأتهسَأته

فيندرتهامنبالرغمعُرفتوقد،للتمييمهيوالميم،36(ص،2مج

الثموديةالنقوشفيثمرعو،معبدبصيغتيوردااللذينالعلمين

.(73،051،ا!1LY،الذييب)انظر

-نظر(نرجحونحنالواو،العطفبحرفمسبوقفَعلوزنعلىماضفعلن:ع

-5591منظور،ابنانظرإالفصحىالعرييةفيننالجذرعمعانيلتعدد

،نعالفعلبعدءالهاحرفولظهور،692(092-ص،13مج،م5691

نأإلىيشيرقدمما،التعريفءهاتكونربماوأشرنا-سبق-كماوالتي

لهجعل،اللجامأعَن11هولهمعنًىأفضلأنمفرد-اسمهياللاحقةالكلمة

هذاوفي.(992ص،13مج،م55915691-،منظورابن)انظرعنانًا"

،اسَاق1الثموديينعنديعنيكانربماإذ،الفعللمعنىدلاليتطورالمَعنى

ورعيها.الإبلقيادةوالمقصود،قَادَ"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


34
نيانالفمل

5(4!رقمالنقش

...تلعووذزم)ب(سأل

....تعلىوَمرزمبنأوْسبواسطة

المرجحة.هي،الأسفلإلىالأعلىمنالمقروء،أعلاهالنقشلهذاالمعطاةءةالقرا

الحقبةإلىالعائدةالنصوصمنأنه.الذالوخصوصًا،حروفهأشكالمنويظهر

مَرقدأوْسا!11نهأإلى-أعلاهتفسيرناصح-إذاتبهكافيهوأشار،المتأخرةيةالثمود

ةءقرامننتمكنلمأنناحيث،موقعأولهصديقأوقريبشخصعلىطريقهفي

.ءالتاالأولالحرفسوىالاخيرةالكلمةحروف

نقوشفيعُرفوقد.أوْسمناشتقاقه"،الهبة،العطية!ايعنيبسيطعلمس:أ

الذييب،مثلاً،،)انظرالجوفمنأيضًاءتجاأخرىثمودية

ونيتعدهقصيرنقشفيءجاسأالعلمأنإلىالإشارةتجدر89(.ص

)انظرائخطصفويحروفهأشكالمنيظهرفيماوهو،القلمثمودي

Winnett, Reed,,0791,401)9.1p.

النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبالصيغةبهذهيأتيبسيطعلمم:رْ

،ام569-5591منظور،ابن)انظرممرْالجذرمنواشتقاقه،الثمودية

الصفويةالنقوشفيهذهبصيغتهعُرفوقد.(272275-ص،12مج

,Winnett,,89157915,7891نظرا) Harding).وزموم،وزَمَّامة،زَفام

،العربءأسمامعجم)انظرالحاضريومناإلىمعروفةأعلامءأسما

344،ص،م1991،دريدابنتفسيرصَحّوإذا.(733ص،\مج،م1999

به.مقارنتهيمكنفإنهم،مرْالجذرإلىزِمَّانالعلمبإعادة

j:ورجل،السرعة11هيوالوَذْوَذَة،ذذوالفعلمنفَعَلَوزنعلىماضفعلذ

ابن)انظرسريعًا"مَر،امَر1أييُوَذْوِذُالذئبومرّ،"المشي"سريعأيوَذْواذ
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الفصحىالعربيةفيوالمعنى،(951ص،13مج،م6591ا-559،منظور

امَرَ".1يعنيكانربماالتيالثموديةمندلاليتطور

6(4)رقمالفقمفى

يْرْعْوهـملز

ورعىزمهبواسطة

إلىالأعلىمنالمقروء،العموديالخطبأسلوبالقصيرالنصهذاكُتب

.الأخيرةالكلمةحروفءلاختفانظر(،مؤكدةغيرأعلاهالمعطاة،لهءتناوقرا.الأسفل

والنونوالعينء،والباءالراحرفيبينللتشابهنظر(،أيضًاتقرأقدالكلمةوهذه

الفعلفإناءةالقراهذهصحتوإذاابنى".1أيبنيالمتأخرةالثموديةفيخصوصًا

فقطالعائدةالثموديةالنقوشفيمراتستالنصهذاإلىإضافةءجاقديبن

يأتلمىبنالفعللأن،يرعالأولىءةالقرارجحناوقد.المتأخرةللثمودية

أسكولي،)انظر،واحدنصٍعدافيماالمتوسطة/المبكرةالثموديةالنقوشفيإلا

النقوشفيفقطينبالفعلوظهورءته.بقرانثقلالكننا،(94،م9999

منللثموديةءجافعلٌأنهعلىيدلالمتأخرةالثموديةالحقبةإلىالعائدةالثمودية

الصفوية.

المبكرةالعربيةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفعلم!:مرْ

وزنعلىبسيطعلمفهولذا.(هنق)انظرممرْمناشتقاقهأنوالمرجح

فَعْلة.

)انظرأخرىوساميةثموديةنقوشفيءجا،فَعَلوزنعلىماضفعلي:رع

.(611صأهـ،124،الذييب؟530ص،م9991،لذييبا
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الضبىهلمبالموهح:

الثانيالفصل

)7(4ر!مالنقش

لأقوشوتترمعألذربثنبمكشل

!ختأبن

أختهابنإلىواشتاق،عمرةقبيلةمنثَابربنشكمبواسطة

الحقبةإلى،حروفهأشكالخلالمن،العائدالنقشلهذاالمعطاةءةالقرا

)انظرأحرفخمسةمنالمكوئةالأخيرةالكلمةعدافيما،مؤكدةالمتأخرةالثمودية

حدإلىالمتأثرةالاشتياقبنصوصالمعروفةللنصوصواضحمثالالنصوهذا.(أدناه

الصفولة.بالنصوصالمعروفةبالنصوصكبير

ابن)ائظرء"والجزاء،العطا11وهوالشُكْممناشتقاقهبسيطعلمم:شك

1،منظور 9 5 6 ??- oo541ص،م8891،زيلراا؟323ص،21مج،م).

منللمزيد.أخرىوساميةثموديةنقوشفيهذهبصيغتهالعلمهذاءجاوقد

.(26صص،4211،)الذييبانظروالموازناتالمقارنات

أبوالحسن،أنمنوبالرغم،(فعل)أوفاعلوزنعلىبسيطعلمر:ثب

فيالحفرةوهيالثبرةإلىكلرثبالمشابهالعلمأعاد6،ص،م7991

،ثبرمناشتقاقهفإنءالبيضاالحجارةأوالجبلفيائنقرةأوالأرض

11واظب11أيالشيءعلىوثَابَرَ،وملازمتهماوالقولالفعلعلىالحرصوهو

يعنيفهولذا99(.ص،4مج،م1o'91ا-559منظور،ابن)انظر

الثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهءجاوقد!ا.المواظب،المجاهدالمثابر،11

King,,0991.584نظرا) p)،241نظرا)لحضرميةوا.Harding,,7191 p)،

فيأربثبصيغةوردبينما.(Littmann,,9674391)انظروالصفوية
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)علمكلرثبوبصيغة،(Stark,.7191أ."16)انظرالتدمريةالنقوش

وهو،2(:791،م2002،أبوالحسن)انظراللحيانيةالنقوشفي(مؤنث

بنايجدرالمجاهد"المثابر،يعني،فعلةوزنعلىبسيطعلم،كلرثبأي

النحوعلىكانتالتي،791،م2002،أبوالحسنءةقراإلىالإشارة

التالي:

....وأباهمودبنإلفلد-1

عبد(بف)تثبرةوأمهمخصبرقبيلتهمنع-2

و....وفلدوأوسونخعشمس-3

(و)إلزيدبنوالعزىوهانئإلسعد-4

الغنم(من)مائةوالغنىالنوق()بهذه()قصدواحجواود()بن-5

.هـ.ببيتهم

طلل()الجبلالمصد()هذاب()قدمواواطلوالخرجنت-6

..هـ.()زكوات

وسعدهموآخرتهمفرضيهمغابةلذي-7

ذوخلقطعنأنيومعشرثلاثةسنة-8

لحيانملكلذنبنتلميالمنعة-9

التالي:النحوعلىوهيالنصلهذاأخرىءةقرانرجحونحن

...وأباهماودبنإلزَيْد-ا

بنتثابرةوأمهماغصبرقبيلةمنع-2

وزَيْدوأوْسوناخععَبْدشَمس-3
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لإزَيْدءأبناالعزيوهانئإلسَعْد-،

معبدهمإلىوالغنىالنوقأخَذواودّبن-5

زكواتبالجبلِوقَدَموا،خرج.(اللإلهنت-6

فأسعدهمذرلتهم()وعنعنهمفرضيلذوغاية-7

ذوخَلفطعنَأنيومعشرثلاثةسنة-8

لحيانملكلذنبنتلميالمنعة-9

الصفويةالنقوشفيءجا"قبيلةا"منأيلأذبالأداةمسبوقلقبيلةعلمت:مرع

Harding,,7191.336734؟ص،م7891،الروسان)انظر )p.

بهذهورد،اشتاق"ا11بمعنى،قويشالجذرمنتفعلوزنعلىمضارعفعلق:تشو

المقارناتمنللمزيدالأخرىوالساميةالثموديةالنقوشمنعددفيالصيغة

الذييب،!21هصهـ،4211،الذييبة26ص،م9991،)الذييبانظر

.?(YLص123-ص،م2002،الذييب07؟،م0002

وهيتحْأالثانيعنصره،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلم!:!حْأبن

المنكسر"11هووالمخت،تتحْمنهيأو.الأخْت"ابن11أي،أخْت"11تعني

،ام569ا-559،منظورابن)انظرمُسُتَحْي"،"خاضعأيمُخِتورجل

حالكلعلى".للإلهالمنكسر،الخاضعا"الابنيعنيفهولذا.(82ص،2مج

)انظرالثموديةالنقوشفيتحْبصيغةلشخصعَلمًاءجاالثانيالعنصر

,gn.694,0991 p!انظرالصفويةفيتتحْوبصيغة،(ن(,Harding

،7191.215)p،8991)انظرالقتبانيةفيتتحْأوبصيغة,,Hayajneh

.)".68

ابنتعني-نرجحهما-وهوكلختنابأناحتمالإلىالإشارةوتجدر
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الاسمهوبنفإنوعليه؟أخته)ولد(ابنإلىاشتاققدشكمأنأيأخته

،مضافمؤنثمفرداسم!تحْأ،وَ!د"،ابن1يعنيالمضافالمذكرالمفرد

.(1.نق)انظرأخته"11يعنيالمذكرللمفردالمتصلالضميرإلى

8(4)رقمالفقوَن

دزبلأذديصنبلفلبخح

زَبْدقبيلةمنصَيادبنجَحْفَلبواسطة

إلىالعائدةالثموديةالنصوصأحدأنه،حروفهأشكالخلالمنلنايتبين

النقوشلأسلوبالواضحبالتأثيرالقولتردددونلناوس!وغ،المتأخرةالثموديةالهقبة

.المتأخرةللحقبةتعودالتيالثموديةالنقوشأسلوبعلىائصفوية

العظيمالسيد،الكريمالسيد11وهوالجَحْفَلمناشتقاقه،بسيطعلمل:حفج

فهولذا.(201ص،11مج،م55915691-،منظورابن)انظرالقدر"

لمحيءتجاالتيالأعلاممنوهو،"والشأنالقدرعظيم،الكريم11يعني

King,,0991.684)انظرالثموديةالنقوش p)،الخريشة،)انظروالصفوية

Harding,,7191.351!أ12223-ص،صم2002 )p.الإشارةبنايجدر

الثموديللعلمءتهقراغَيَّرَحيثاهاردنج!!1فيهوقعالذيالخطأإلى

Harding,)انظرلحفجإلى،(Harding,,4855291)انظرلكحج

,7191.153p).أأ**)انظرالمرافقالنقشرسملكن.Harding,,5291 pl)،

للنقشرسمهكانإذاإلااالأصحهيكلحجالأولىءتهقراأنيؤكد

خاطئًا.

Branden،)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهوردبسيطعلميد:ص

".,B91(,371hb()،نظرا)لصفويةوا.Winnett,Harding, ,7891 p)،بينما

ي!4،،أحولؤ!لأ،8991)انظرالقتبانيةالنقوشفيمديصبصيغةعُرف
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Harding,,7191.739)انظروالحضرمية،"(182. )p،يدوصوبصيغة

al-Theeb,،3991اة29،أم2002،الذييب)انظرالنبطيةالنقوشفي

إلىإضافةوردالذي،يدصمنفَعالوزنعلى-العلم-أيوهو.(1:93

ng.,0991.)انظرالثمودية p)(!الأخرىالساميةالنقوشمنعددفين

ت001-99ص،م9991،)الذييبانظروالموازناتالمقارناتمنللمزيد

-la.9-238Theeb,,3991pp).

الثمودية،النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرف،لقبيلةعلمبد:ز

ولدمنبطنبأنهاالعرييالموروثفيالمعروفةزيادبالقبيلةمقارنتهويمكن

وأ(362ص،2مج6013!،،الزييدي)انظرالقحطانيةمنحجربنكعب

91منظور،ابن)انظرمَذْحجمنبطنوهياليمنيةزَبِيدبقبيلة o o-

زَبيدمنفخذهيقَلْدةقبيلة،حالكلعلى(.491ص3،مج،م5691

حتىمعروفةوهيالقنفذةشمالوديارها،عنهاالمنفصلةحربقبائلإحدى

.(463ص،2مج،م8591،كحالةانظرإالحاضريومنا

http://www.al-maktabeh.com



السعوديةالعريةالمملكة-الجوفمنجديدةثموديةنقوش

سكاكا:غربالموتح

41

.،5012ًْطولوخطكم،502بحوالي

92ه8َعرضخط

9(4)رقمالنقمق

(ت)قهـننوصخل

ونيءلجَاصالناقةهذه

،للنقاشقابلةأعلاهالمعطاةءتهقرابأنإقرارنابعد،القصيرالنصهذايعتبر

مناشتقاقهبأنجصللعلمتفسيرناصحلوإذ،للانتباهالملفتةالثموديةالنقوشمن

يأوغيرهالحائطجَصئَصَ:الأول،الاحتمالينهذينأحديعنيفإنهصجصالجذر
ابن)انظر"بالسيفعليهماحمل1أيالقومعلىجَصصَوالثاني،"بالجصاطلاه1

،الأولالمعنىهوهناللائتباهوالملفت،(ا.ص7،مج،م55915691-،منظور

المجتمعأفرادبينآنذاكتزاولكانتمهنةمناشتقالعلمهذاأنيعنيالذي

ينقسمالثموديالمجتمعأنشك-أدنى-بدونيعنيمما،التجصيصوهو،الثمودي

والانتقالالارتحالأفرادهيفضلالذي،الباديةمجتمع:الأول،رئيسينقسمينإلى

النصوصمنالكبرىالغالبيةإليهتعودالذيهوالقسموهذاوالكلأ،الرييععنبعثًا

كانالذيالمتحضرالمجتمعهووائثاني.المرتحلةالثموديةالقبائلإلىتنسبالتي

عنللكشفأثريةتنقيباتإلىونحتاج،والمدنالقرىفيمستقرينالغالبفيأنراده

العريية.الجزيرةلشبهوالحضاريالسياسيالتاريخينفيأدوهالذيودورهممخلفاتهم

تشجعنا،الأردنفيرمواديفيعليهعُترالذي،اللاتمعبدحفريةنتائجولعل

النتائجالثموديالمجتمعمنالمتحضرالقسملمعرفةالحفرياتمنالمزيدإجراءعلى

-Zayadine,Fares.-8255انظر،الحفريةهذه Drappeau,,8991pp).
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وظاهرة،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةتنا-معلوما-حسبيردعلمن:

منءجاأحدهما،ثمودييننقشينفيءتجاواحدحرفمنالمكونةالأعلام

تيماءمنءجاوالثاني،(74،م2002،الذييب)انظربسكاكاالقديرموقع

ءتهقراأعادالذيهـ،2414،السعيد=Winnett,Reed,,370791)انظر

اسمأواختصارالعلمهذاأنلناولظهرب.بصيغةوذلك،(أصحبشكل

منظور،ابن)انظرنار!اتمسهالم1أينِيولحمءَ،نامنواشتقاقه،تدليل

55691 91- oالتخويفهوالتسميةبهذهوالمقصود1(178ص،\مج،م

فيوَرَدَ،ىنالعلم،حالكلعلى.وشدتهبهالمسمىقوةعلىوالدلالة

Harding,,7191.604)انظرالصفودةالنقوش p).فإن،أعلاهأشرناوكما

الناقة11أيتهـنقنصوجلالتاليالنحوعلىهيالأخرىءةالقرا

.وجصمنفعلانوزنعلىنصوجالعلمفيكونوعليهلجصون"

الثموديةالنقوشمنعددفيءجا،"الناقة11يعنيمعرفمؤنثمفرداسمت:قن!

.(18ص،م0002،الذييب!38ص،م9991،الذييب)انظروالصفوية

1(01)رق!النقش

هـإلهـسْتأخألقوشتودزل

لإ!سأختهإلىواشتاقزَيْدبواسطة

إلى،حروفهخلالمنيعودوهو.المائلالخطبأسلوبالثموديالنقشهذاكتب

دلالةفي،ل!كلسلأختهوولههاشتياقهالنصويتضمن.المتأخرةالثموديةالحقبة

صورةتمثلوهي،الثموديةالقبائلهذهأفرادلدىالأسريةالعلاقةقوةعلىواضحة

الرحم.صلةصورمن

النقوشفيهذهبصيغتهعُرفالذيزَيْد،حاليًاالمعروفالعلميعادلبسيطعلم:دز

)الذييب،انظروالمقارناتالموازناتمنلمزيد،الأخرىوائساميةالثمودية

.(19-09ص،م6991،الذييب،المعيقل76؟75-ص،م9991
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جاءوقدأخته".11يعني،المذكرللمفردالمتصلالضميرمعمذكرمفرداسمكلأغرر

هـ،1421،الذييب)انظرأخرىوساميةثموديةنقوشفيالصيغةبهذه

9(.ص،أم0002،الذييب39؟ص

منالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيمركبعلمل:!كلس

عنصرهالفعليةالجملةصيفةعلىوهول.!كلربتحفظيقرأقد،النصوص

منظور،ابن)انظر"اللين،السهل11هووالسَّهْو،سهاإلىيعودالأول

المقصودإل"،"سَهَلَيعنيفهولذا.(704ص،14مج،م559156°1-

على()الوضعالولادةأثناءوليُّنسهلقدإلالإلهأنيظهر--فيما

ته.ولاد

(،10)رقمالفقض

لوهـبنبصنبْفال

لإوَهْببنءصابنأفبواسطة

جزءهأنإذ،ودقتهاالنصهذاحروفكتابةأسلوبفيالبئنللاختلافنظر(

نصينالجزءين--أياعتبارهماولصعوية.الثانيالجزءمنإتقانًاأكثرالأول

التالي:النحوعلىأيضًاءتهقراإمكانمنالرغموعلى،مختلفين

لبصونبصنرفلأ

لإوَهْببنأفرنصبواسطة

.أعلاهالمعطاةءةالقرانرجحفإننا

Branden,B5691,)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردعلملْى:أ

.53,262hp,)b p.,17 (ph,927)2,la)p)،7191نظر)الصفويةوا,,Harding

مناشتقاقهيكونأنإما،التفسيرينهذينأحديحتملوهو.58.0(
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،م55915691-،منظور)ابنوالضجر"التًأفف"كثيرهوأفَاف،!فا

الضجروكثيرالغضبسريعبهتسمىمنأولكانفلربما.8(ص،9مج

)انظر"العاهة11هيالاَفة،!وأمناشتقاقهأنأوشيء،كلمنوالتأفف

55691،منظورابن 91- oوإدخالالتخويفوالمقصود،(16ص،9مج،م

السامعين.فيالرعب

مناشتقاقه،النقوشهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيردعلمص:

5591،منظورابن)انظرالسًلى"فييكونالذيء"11Lاوهوءُالصا

.(91.ص،\مج،م5699

الساميالجذرمنالأولعنصره،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلمل:بكلو

-al)،انظروالموازناتالمقارناتمنللمزيد،أعَطى"،وَهَب11َ،بكلو Theeb

,3991.213p).الصيغةبهذهءجاوقدإل"،()الإلههبة،اعطية1يعنيوهو

،م2002،الذييب)انظرأخرىوساميةثموديةئقوشفيملحوظبشكل

.Y(ص،

1(24)رقمالنقش

تحقفددو

سْفخوأن

لقحتتحيات

جفسوأنا

أمرين:خررمنالمتوسطةالثموديةالحقبةإلىيعودالنصهذاأنلنايتبين

،المتأخرةالثموديةالمرحلةفيتُعرفلمالتي،والسينالنونمثل،حروفهأشكال:الأول

الأولسطرهيبدأإذ،الحقبةهذهنصوصغالبيةبهتتميزالذيكتابتهأسلوب:الثائي
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والضميرالعطفبحرفالثانيوسطره،لِ"اتحيات1لْى،ددوالمعروفبالاصطلاح

نصوهو.(249ص،م0002،الذييب)انظرأنا"11نأالمتكلمللمفردالمنفص!

قحت.قريبهأولصديقهجفسكاتبهتحياتشفمن

بهذهمعلوماتنا--حسبيأتيالذي،العلملهذانعتقد--كماشرحأفضلت:حق

علىبسيطَاعلمًااعتبارهالمبكرةالعرييةالنقوشفيالأولىللمرةالصيغة

،منظورابن)انظر"اللوممنالخالص11هوالقُغُ،ححقمنفعلهوزن

55691 - \ 9 o11،النيةالطيب11يعنيقدفهولذا553(.ص2،مج،م

نقحمو،(Harding,،4767191.")انظرحقبالعلمينمقارنتهويمكن

,Winnett,Harding.612)انظر ,7891 p)،النقوشفيوردااللذين

المفوية.

يَجْفَسالطعاممنوالجَفِسس،جتمناشتقاقهأنيظهر،بسيطعلمس:جف

والجَفاسة01جاف"ضخمأيوجَفسجِفسوفلان،جَفس"وهواتّخَم11أيجَفَسًا

ونَدامة"ضَعْفمعالناساللئيمَمن11هووالجِفسَوالجَفِيس،الاتَخام"11أي

يعنيقدفهولذاص93(.6،مج،ام5591569-منظور،ابن)انظر

.والثراءبالغنىلهءدعاالثانيبالمعنىوالمقصود،"الصحيح11أو،"اللئيم11

:(3I)النقشر!

رثنينبتسولأ

ينثربنأوْسةبواسطة

الشكل،دائريإطارداخلءجاالمائلالخطبأسلوبالمكتوبالنقشهذا

الثموديةالنقوشفيمعلوماتنا--حسبالأولىللمرةظهورهفيأهميتهوتكمن

والواو.الألفحرفيهذهحالتنافيتضمنالذي،+ا(onograph)المونوجراف

،والمونوجرافاللامحرفيبينالتيالنقطةأنإلىالتنبيهبنايجدرت:سوأ
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حالكلعلى.بالعلملهاعلاقةلا(حرفمنأكثرعلىيشتملرسم)وهو

فييأتيهبة"،،اعطية1هـلعني،فعلةوزنعلىهوالبسيطالعلمهذا

النقوشفيكذلكوردلكنه،الأولىللمرةهذهبصيغتهالثموديةالنقوش

.(Harding,,7191;84.pOxtoby,,9276891)انظرالصفوية

11،أكثره11أيولدإَوتَثَرر،ثنالجذرمنيفعلوزنعلىبسيطعلمر:ثني

،همج،م5691-5591،منظورابن)لولد"الكثيرا11هولنثوروا

والذرية.الأولادبكثرةلهءدعابختابةوالمعنى.(191ص
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لقلعةا:تحالمو

47

1(1!ا)رق!الفقس

نعألوقشوتدك!ك!جع

عَوْنإلىواشتاقدعح

بالقلمكُتبتالتيالنقوشمنعددالصخريةالواجهةهذهسطحعلىيظهر

بالشكلءتهاقرادونحالماأنإلا،نقوشعشرةمنأكثرإلىعددهايصلالثمودي

مهمةءأجزاضياعإلىأدىالذيالصخرةهذهواجهةمنالقشرةسقوطهوالمرضي

النقشلهذابالنسبة.16ا-4النصوصهيمنهاءتهقراتموما،النصوصهذهمن

اسمفيءالطاأوءالحالحرفالسابقةالحروفضياعإلىالقشرةسقوطأدىفقط

.الأولالعلم

وردتالتيالأعلاممنوهو،الأمر"علىالظهير11أيالعَوْنمنبسيطعلمن:ع

03-9ص،م8991،الذييب)انظرأخرىوساميةثموديةنقوشفي

06(.95-ص،م0002،الذييبة031

4(51)رق!النقش

ملصأنوأ

صلموأنا

فييختلفالأخيرالميمفحرفمؤكدةغيرالقصيرالنقشلهذاالمعطاةءةالقرا

التالي:النحوعلىيقرأقدفالنصلذا.الأخرىالنصحروفبقيةعنكتابتهأسلوب

لأصوأن

أصلوأنا
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المعروف،أنأللمفردالمتكلمبضميرتبدأالتي،الأولىءةالقرانرجحلكننا

34!ص،م2002،الذييب)انظرالأخرىوالساميةالثموديةالنقوشفيهذهبصيغته

.(2728-ص،أم0002،الذييب

،ستاركاقترحكما،اعتبارهالأول،التفسيرينهذينأحديحتملعلمم:صل

Stark,,7191.901انظر p،الداهية،11ولعني،صلممنبسيطَاعلمًا

علىم.صلالإلهعناصرمنعنصرعلىيحتويعلمًاعذهالثاني010القوي

Harding,7191،)انظرالصفويةالنقوشفيالصيغةبهذهءجا،حالكل

Stark،)انظرالتدمريةالنقوشفيمصلبصيغةعُرفبينما9(.374.

,7191.901p)،ائظر1الآراميةفيبزشملصوبصيغة,Maraqten

,8891.502p)1أسكوبي،)انظرالثموديةفيمنتنصلوبصيغة

فيبحيلمصودجمصلويصيغتي،(4،5،011،م9991

)انظرالنبطيةفيصلمبدعوبصيغة،(OS,,382314)انظراللحيانية

.(226،أم2002،الذييب

4(61)رقمالنقش

لهـبحلبنبتيخأل

بَلحبنلأخيةالإبل()هذه

اليسار.إلىاليمينمنولقرأ،المستقيمالأفقيالخطبأسلوبالنصهذاكتب

ملكيتهإلىأخيةكاتبهأشارفقد،الملكيةنصوصأحدأنهمضمونهمنويتبين

النص.وسطفيالمرسومللجمل

Negev,,1991أ.ه،0مثلاً)انظرالدارسينمنعدد،أنمنالرغمعلىت:يخأ

66.Hayajneh,,8991 ,96.p Stark, ,7191 p)،تيخأالأعلامفسرواقد،

على،بأخعلاقةعلىأي،أخي،أخيه:تعنيبأنها،أخيأو،خيأ

http://www.al-maktabeh.com



9،العوديةالعريةالمملكة-الجوفمنجديدةثموديةنقو!ق

خاتَ،،يتحْإلىإعادتههوالأرجحالتفسيرأنإلىنميلفإننا،التوالي

وأالغنممنشاةالذئباختات،ويقال،"صَوًتَ"أيوخُيُوتًاخَيْتًا،يَخيت

م،55915691-منظور،ابن)انظر"اختطفأيالطيرالصقراختَات

11المختطف11يعنيأفْعلوزنعلىبسيطعلمفهولذا.(32ص،2مج

فاستخدامالأولالتفسيرمننقلللاأنناإلىالإشارةبناولجدرالشديد.

منأبيه،أختمنأخية،أممنأميةمثلمعروفأعلامكأسماءالألفاظ

إلخ....أب

أولوهو،أخضردامماالنخلثمراوهوالبَلحمناشتقاقهبسيطعلمح:بل

414(.ص،2مج،ام569ا-559منظور،ابن)انظرالبسر"يُرْطبما

ثموديةنقوشخمسةفيالعلمظهورإلىأشارقدبراندنأنمنالرغموعلى

,Branden،134.)انظر ,0591 )4( ,46.p ,)161( ,101.p )212( ,123.p ( )251 p

ولول،4النصينءةلقراموافقتناعلىالتأكيدبنايجدرأنهإلا،()515(،92505

Branden,)انظرجد،ضعيفةفهيول+،.251212النصينءةقراأما،595

,0591 pl.Ill).161رقمالنصأماHuرسمهإلىاستناد،ءتهقرانرجحفإننا

التالي:النحوعلى(Branden,,0190591"انظرإ

بَلحالِ(الإبل()هذهلب!حلب

ائنقوشفيتبعْزحلببصيغةالعلمهذاورد،حالكلعلى

فهو،البَلحمنالعلمهذااشتقاقأنصحوإذا.3)(61)انظراللحيانية

وامتهانها.للزراعةالثموديةالقبائلمعرفةعلىآخردليل

يعنيء،الهاالتعريفبأداةمسبوق،والإفرادالجمعحالتيفيمذكراسمل:ب

أسكويي،)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردوقد".الإبل11

Branden,،0591)،."276205؟،849،216،م9991 251W().كان

11،الإبل11أيلبكل،243رقمالنصفيالثانيةالكلمةقرأقدأسكولي
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التاليةالنحوعلىالنصلهذاءتهقراكانتحيث

لهـبأوود

هـالإبلذو

33(ص،م9991،أسكويي)انظرالمرافقةالنقشصورةإلىاستناد(لكننا

التالية:ءةالقرانرجح

شْ...وْعلبفدوو

....شولبلاعتحيات

(7I)رقمالنقش

ببخدفود

لحبابتحيات

اليسار.إلىاليمينمنويقرأ،المستقيمالأفقيالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

،بحبالجذرمنواشتقاقهفعّالوزنعلىبسيطعلمفهو،بحبللعلمبالنسبة

،م9999،)الذييبانظرللمزيد،الأخرىوالساميةالثموديةالنصوصفيبكثرةورد

.(911ص،م2002،الذييب؟231ص،م0002،لذييبا؟7273-ص

4()8رقمالنقش I

نمخفددو

بنخوأن

لحمانتحيات

خَنَابوأنا
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كاتبهفيهبيّنوقد،المتوسطةالثموديةالحقبةإلىتعودالتيالنصوصأحدهو

حَمان.لصديقهوودهتحياتهخَنَاب

الطويلالضخم11هووالخَنَّاب،خنبمنفَعّالوزنعلىبسيطعلمب:غن

فهولذا.366(ص،\مج،ام5591569-منظور،ابن)انظر"الرجالمن

فيمبنخبصيفةوردالعلم،حالكلعلى".الضخم،الطويل11يعني

Branden,,A5691:)5،."97)انظرالثموديةالنقوش (ph, )u.

-اكا)انظريمحمنفعلانوزنعلىأنهالأول،تفسيرينيحتملبسيطعلمن:حم

3-20.Theeb,,0991 pp).صغاروهوالحَمْنمناشتقاقهأنوالثاني"

1ص،13مجام5691-5591منظور،)ابنالقرْدان" 2 A).عُرفوقد

Branden,,B5691)،)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهالعَلم ,266( aa

495.p.42;King,,0991)p.فيءجاالذياحَمْنةبالعلممعادلتهوممكن

صهـ،0141،الشمري)انظرالعربيالموروث

4(91)رقمالنقش

..بصفددو

نبخنأو

..بصلِتحيات

خَنَابوأنا

ءتهقرامننتمكنلمالذي،الأولالعلماسمفيالثالثالحرفعدافيما

الثموديةالنقوشكغالبيةويبدأ.جيدةأعلاهالمعطاةءةالقرافإن،المرضيبالشكل

بنخأنيبدووفيماتحيات".11ف،ددوبالاصطلاحالمتوسطةالحقبةإلىالعائدة

.18ةرقملهالسابقوالنقشالنقشهذاصاحبهو
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2(04)رق!النقش

وحجنبنعيل

جواحبنيانعبواسطة

ءتهوقرا،المتوسطةالثموديةالحقبةإلىالقصيرالثموديالنصهذايعود

.جيدةأعلاهالمعطاة

هـشوعًايَنَعًايَيْنَعالثمرهـشًعَ،نعيمنفَعَلأوفَاعلوزنعلىبسيطعلمنع:ى

.(41هص8،مج،م15691-559،منظورابن)انظرَوَنضِجَ"أدْرَك11أى

King,,0991)انظرالثموديةالنقوشفيوردتالتيالأعلاممنوهو

Harding,,7191.586م؟2002،الخريشة)انظروالصفوية"(،565. )pلذاة

.11المدرك،الناضج11يعنيفهو

العربيةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيأتيبسيطعلموح:ج

ابن)انظر"الهلاك11وهو،الجَوْحمنفَعْلوزنعلىيكونوربما،المبكرة

432(.ص،2مج،م55915691-منظور،

2(14)رق!النقمق

تعبفددو

بنخوأن

لباتعتحيات

خَنابوأنا

أنهفيالمتوسطةالثموديةالحقبةإلىالعائدالثموديالنقشهذاأهميةتكمن

إلىتحياتهوالمتضمنة(18،91)انظرخَئابنفسهللكاتبالعائدالثالثالنقش

أمورثلاثةلنايتبينالسابقةالمعلومةإلىواستناد،،أقاربهأوأصدقائهمنثلاثة
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الثاني)القرنالمتوسطةالثموديةالحقبةخلالكان"القلعة11موقعأن:أولها،حتملة

تنتقلالتيالتجاريةللقوافلمعروفةمحطة(الميلاديالثالثالقرنإلىالميلادقبل

المجموعةهذهنصوصجميعأننلاحظفنحن،والجنوبوالشمالوالغربالشرقبايا

الحقبةإلى،كتابتهاوأسلوبحروفهاأشكالخلالمن،تعود،(121-4)نق

الذينأحديبدوفيماكان،خَنابوهو،النصوصهذهكاتبأن:ثانيها.المتوسطة

وكلما،(إلخ...عامل،سائق،حارس)نحوالتجاريةالقوافلهذهفييعملونكانوا

القلعة"11أن-:الأرجح-وهوثالثها.نصوصهكَتَبَالتجاريةالمحطةهذهعلىمر

القبائلأفرادوهم-آنذاك-الاستيطانيةالمواقعقاطنوفيهيَقضيموقعًاكانت

ممارسةفرصةلخنابفيهاتسنحمرةكلوفي،والترفيهللاستجمامأوقاتهمالثمودية

الذيلصديقهتسنحمرةكلوفي،تذكارينصبكتابةيقومالترفيهيةالنشاطاتهذه

إلاآخرعلىاحتمالتأكيدأوترجيحيمكنلاالحالبطبيعة.الرحلةهذهفييرافقه

ومواقعمدنهناككانإنلناستكشفوالتي،والمستمرةالجادةالأثريةبالتنقيبات

لا؟أمالقلعةمنجوارإلىاستيطانية

,Branden)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهوردعلمتع:ب ,0591 (Hu

(416,،.",402 )Hu,)488,924.p (Hu)061،.";262 Branden, B5691

Harding,,7191.92)انظروالسبئية،"(146. p)،انظروالقتبانية(

912.Hayajneh,,8991 p)،انظرواللحيانية(28215,JS).نأويظهر

-وهواالشديدااللحمالكثير،الغليظ،الطويل11وهوالبَتِعمنإمااشتقاقه

،ام5591569-،منظورابن)انظرالخمر!ا11وهوالبِتَعمنأو،-الأرجح

.(45-ص،8مج
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22(4)رق!النقش

لإلزَيْدتحيات

نقشإلىإضافةالثموديةالنقوشمنعددالصخريةالواجهةهذهعلىكُتب

النصلهذابالنسبة.الجويةللعواملنتيجةحروفهاختفتبعضهاأنإلاإ.القلملاتيني

.للنقاشقابلة،أعلاهالمعطاةءتهقرافإن،العموديالخطبأسلوبالمكتوب

الثموديةالنقوشفيهذهبصيفتهءجاالاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلمل:درْ

)انظرلصفويةوا،(03,1311،1.1،171،!1201،)الذييب

297.Harding,,7191 )p.المعينيةالنقوشفيلديرْبصيغةءجابينما

,la.116Said-)انظر ,5991 p)،انظراللحيانيةفيل!درْويصيغة(

الذييب،)انظرالمقارناتمنللمزيد،(\:ا79،م2002،أبوالحسن

.(49ص،أم899،الذييب؟82ص،-0)04

22(1)رقمالنقش

مطسوددف

طلس)ن(أو

لسطامتحيات

طلاسوأنا

إلىالأعلىمنهـلقرأ،العموديالخطبأسلوبالقصيرالنقشهذاكُتب

شكلفيالتطابقإلىبالنظر:الأولى،مهمتيننقطتينإلىالإشارةبنايجدر،الأسفل

.حلسومحسالتواليعلىأيضًاانيقرأقدالعلمينفإنءوالحاءالطاحرفي

King,,0991.508)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهوردمنهماالأول )p،
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Harding,,7191.213)انظرالصفويةالنقوشفيمتحسهيمشابهةو!يغة )p،

سواد،السواد11وهو،والسُعْمةوالممئُحامالسئَحَممنفعلةوزنعلىبسيطعلموهو

،م55915691-،منظورابن)انظرأسْحَم.اأسودوكل،الأسْحَمالغرابكلون

68(.67-صص،م2002،)الذييبفانظرلسحالثانيأما.(281ص،12مج

ضميرفيالنونكتابةعنغفلقدطلاسيظهر--فيماالكاتبأن.الثانيةالنقطة

مستبعد.غيرالنونحرفتقديرفإنوعليه،(12نق)انظرأنا"11،نأالمفردالمتكلم

والممثَطاموالسَّالمالسئطُممن"السيفاحد1يعني،فَغالوزنعلىبسيطعلمم:طس

.(287ص،مج،م55915691-منظور،ابن)انظر"السيفاحد1هو

سكاكامنءتجاالتيالثموديةالنقوشأحدفيهذهبصيغتهوردوالعلم

فيلمسطبصيغةءجاوأيضًا،72(صام2002،الذييب)انظر

.(41،م0002،الذييب)انظرالثمودية

وزنعلىأو،الأمْعَط"الذئب11وهوالطَلسمناشتقاقهبسيطعلمس:لرو

إذا11فَتطلَسوطل!مئهطلسًاالكتابوطلسا!المحو"وهوالطلسمنفغال

569منظور،ابن)انظر"محيت - \ 9 o oفهولذا(.124ص6،مج،ام

ماالتي،طلسة،طلاس،طلسالأعلامثليماوهوالطامس".،ا!الماحييعني

آخرثمودينصظهورإلىالانتباهلفتيجدر.هذايومناحتىمعروفةزالت

التالي:النحوعلىيقرأأنيحتملسيءبأسلوبكتب

ثعفددو

العاث(لعثتحيات
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الفيصةمونح

نيانالفصل

2(1دا)رق!النقمق

لأوقشوتدزيلاذزمخنبإلددل

تمعبنمتجذ

عمهبنجذيمةإلىواشتاقفَلْدقبيلةمنحمزبنإلددبواسطة

إلىالأعلىمنالمقروءالعموديالخطبأسلوبنسبيًاالطوللالنقشهذاكُتب

الثموديةالحقبةإلى-كتابتهوأسلوبحروفهأشكالخلال-منيعودوهو.الأسفل

النصكاتبجحفلمثلفَلْد،قبيلةإلىينتسبالذي،ل!ددضمنهوقد،المتأخرة

عمه.بنجذيمةقريبهأولصديقهأشواقه8،رقم:

إل"،()الإلهاحبيب1يعني،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلمل:!دد

الذييب،انظروالمقارناتالموازناتمنالمزيداحَمث"1يعني،ددالأولعنصره

الثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهالعلموردوقد(.ص،16،م9999

Branden,,0591))انظر (Hu,)262;138.p Branden,,A5691 (phq021

,164.p.005King, ,0991 p)،انظروالصفوية(43277,5791,,Winnett)،

Harding,,7191.632)انظروالسبئيةوالحضرمية p)،انظروالقتبانية(

".1348991,,Hayajneh)،النقوشفيالعلملهذاالمقارناتمنوللمزيد

.(165-ا64ص،ام999،)الذييبانظرالأخرىالسامية

إذاوذلك،الثموديةالنقوشفيالثانيةللمرةمعلوماتنا--حسبيردعلمز:مح

)انظرهاردنجقرأهالذي،148:رقمالثموديللنصءتناقراصحت

1485291,,Harding)التالي:النحوعلى

نزمخل

حمزنبواسطة
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Harding,,7191.201)انظرهاردنجأيضاًكررهاءةقراوهي p)،أنهإلا

,Harding)انظرالمرافقةالنقشلوحةإلىاستناد( ,5291.PVIII)،لنايحق

التالي:النحوعلىءتهقرا

...وْزمخل

...وزحمبواسطة

Winnett,Reed,,0791)انظروشتفيهوَقَعَالذيالخطأإلىالتنبيهيجدر

Harding,,7191.201)انظرهاردنجمنالخطأ--أيالمكرر،55( )p،

حروفهأشكالتدل-كمافهو،القلمثمودي55:رقمالنقشاعتبراعندما

,Winnett,Reed.120)انظركتابتهوأسلوب ,0791 pl.,6 p-)القلم.صفوي

،حالكلعلى.الصفويةالنقوشفيأيضًاوردزحمالعلمأنيعنيماوهو

King,,0991.495)انظرالثموديةالنقوشفيءجامشابهعلمنزحم )p،

اشتقاقه،أما.ل!(93)انظراللحيانيةالنقوشفيتزحمبصيغةوعُرف

الرجلحَمُز،"الذكي،الشديد11هووالحَميزوالحامزز،محالجذرمنأنهفنرى

5699منظور،ابن)انظرالفؤاد"اصلب1أيالفؤادحَميزهو 1- ° o oم،

العلميعادلوهو."القويالصلب،الشديد11يعنيفهولذا.933(ص،مجه

بيننامتداولاًزالماالذيالعرييالموروثفيالمعروف،الأسد"11أيحمزة

.الآنحتى

King,,0991.784;)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهوردعلم:متؤج p

5165291,,Harding)1انظرواللحيانية(464JS).بصيغتيعُرفبينما

Cantineau,,7891.77)انظرتميجذ )p،انظروميزجو(,Negev

فيوردالذيجذيمةبالعلممعادلتهويمكن.النبطيةالنقوشفي(18."

م8691،الكلبي!414ص،م8391،الأندلسي)ائظرالعربيالموروث

بمعنىفسرهقد،802ص،م8891،الخزرجيأنمنالرغموعلى،278(ص

منفعلةوزنعلىبسيطعلمأنهنرجحفإننا"،حصدهبعدالزرعمنالباقي11
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-5591.منظورابن)انظر"بحزمللأموروالقاطعالمجرب11ويعني،مذج

،ام989،)الصباغرجحهماأيضًاوهو،(09-86ص،21مج،م5691

.(131ص

,Branden,016)انظرالثموديةائنقوشفيءجابسيطعلمت:عم ,A5691 (ph

,(42.053;57.p Branden,,B5691،266hp( )f .p,21 King,,0991)p،
Negev,1991،)انظروالنبطية،(Harding,435.91،791)انظروالصفوية

السبئيةالنقوشفيوردالذيمدحتمعبالعلممقارنتهويمكن،53."(

Harding,,7191.534)انظر )p.عَمَتَ،متعمنإمااشتقاقهأنوالأرجح

علىفهولذا".وغزلهبعضعلىبعفهالف1أيعَمْتًايَعْمتهوالوبرالصئُوف

-وهوأو.الغزلوهي،مهنةمنمشتقأنهأيا"الغازل"،يعنيفاعلوزن

11الفطنالحافظالعالمالجريء،،الظردف11يعني،فَعْلوزنعلىأنه-الأرجح

إلىالإشارةبنايجدر.(6.ص2،مج،م5691ا-559،منظورابن)انظر

Branden,,B5691)انظر-المرافقالنقشرسم-حسبنوافقلاأننا pl.)v،

النحوعلىكانتالتي91،ا266م:رقمالثموديللنقشبراندنءةقراعلى

التالي:

ندهـدب

تمعب

تدهـدب

عمتبن

هيالأولالعلماسمفيالرابعللحرفالصحيحةءةالقراأنيؤكدالمرفقفالرسم

هي:المرجحةءةالقرافإنلذا.هكذاقاف

)القَنْ(العَبْدهودبواسطةنقد!ب

عمهبنمت!اب
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25(4)رق!النض

!افيلقوشتولمجنبيمخل

ليافعواشتاقجَمْلبنحميبواسطة

إلىاليسارمنولقرأ،الأفقيالخطبأسلوبالمتأخرالثموديالنقشهذاكُتب

تبهكااشتياقتضمن،المتأخرةالثموديةللحقبةالعائدةالنصوصوكغالبية.اليمين

يافع.قريبهأو!ديقه

الموازناتمنللمزيدالأخرىوالساميةالثموديةالنقوشفيبكثرةوردعلمي:حم

.(al-Theeb,,2.90991ء-ا2؟94-48صص،1!210،)الذييبانظر

Harding,,5291,,0991)انظرالثموديةالنقوشفيعُرفعلمل:جم ;001 King

t.،38،،م2002،الخريشة)انظروالصفوية،"(948. Aة,Harding

،71.167p)انظرالتدمريةالنقوشفيأجملبصيغةوردبينما.وأ(

28.Stark,,7191 p)18391)انظرالحضريةفيجملوولصيغة,,Abbadi

Negev,,1991.19)انظروالنبطية،."(39 )p.الجَمَل،منإماواشتقاقه

الجَمَالمنأووصبر،وتحملقوةمنالجملبهيتميزلمانسبةبذلكوسمي

،19مج،م5691-5591منظور،ابن)انظرجَمُلَالفعلمصدروهو

وجميلوجَمَالوجَوْمَلجَمل".الزين،الجَميِل11معناهيكونلذا.(261ص

،م8399،الأندلسي)انظرالعرييالموروثفيعرفتأعلامءأسماوجُمَيل

ابن226؟صم،8791،الهمداني668؟ص،م8691،الكلبية538ص

128(.ص،11مجم،55915691-منظور،

King,,0991)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردعلمع:يف

Harding,)انظروالسبئيةوالصفوية،(162JS)انظرواللحيانية،(ه565.

,7191.967p)،1-5نظرا)لمعينيةواa.184-Said, ,5991 p)،لأوجاريتيةوا
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ndahl,،6791.191)انظر pالقتبانيةفيت!عىبصيغةءجابينما5(.ض

Hayajneh,,8991.820-أ)انظر p)،انظرالأموريةفينوعفيويصيغة(

)انظرالقديمةالسبئيةفيعفيعثيوبصيغة،(Huffmon,،6591ه213.

329.Tairan,,2991 )p.الموروثفيالمعروفأيَفعبالعلممعادلتهويمكن

حتىالمعروفيافِعوبالعلم،(422ص،ام199،دريدابن)انظرالعريي

مناشتقاقهأنويظهر.643(ص،م8891،الخزرجي)انظرالحاضريومنا

".المرتفع،العالي،السامي11يعني،فاعلوزنعلىع!ى

26(4)رق!النقش

دلوخرقكرأمسهـش

ولذقرحأمتشمس()الإلهيا

المستقيم.الأفقيالخطبأسلوباليسارإلىاليمينمنالمقروءالنقشهذاكُتب

الحقبةإلىالعائدةالنصوصأحدأنهالكافمثلحروفهأشكالخلالمنونلمس

الأدعية،نصوصمنأئه-أعلاهءتناقراصحت-إذالناوشبين.المتوسطةالثمودية

وقوةسطوةلهماأنبدولا.بالموتولذقرحهماشخصينعلىالنصكاتبدعاحيث

إمافهمااوبطشهمافعلهمالردةوتجنبًاخوفًا،اسمهكتابةالنصكاتبتجنبلماوإلا

المستبدين.والعشائرالقبائلءروْسامنأوالطرققطاعمن

النصوصمنالعديدفيوردء()الهاءالندابأداةمسبوق،إلهاسمس:مش!

.(01صهاهـ،421،)الذييبانظرالإلههذاعنللمزيد،الثمودية

كَرير،يَكرُّالمردضوكَرر،كرالجذرمنءوالرجاالتمنيصيغةعلىأمرفعلر:كأ

"الموتعندالحَشْرَجة11هيوالكَريِروحشرج"،الموتعندبنفسهاجاد1أي

دلاليتطوروهو.(361ص،همج،م15691-559،منظورابن)انظر

يردوهوأمَتَ.ا.11هولهالأصليالمعنىيكونأنيستبعدفلا،الفعللهذا

الثمودية.النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسب
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جاءلكنه،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةتنا-معلوما-حسبيأتيعلمقرح:

Harding,,7191.749)انظرالصفويةالنقوشفيالصيغةبهذه p.)جاءبينما

-01هصص،م9991،الذييب)انظرالثموديةفيترحقبصيغة

601).

منللمزيدالثموديةالنقوشفيوَرَدَ"،المفوه،المجادل11يعني،بسيطعلملد:

.76(ص،م2002،)الذييبانظرالمقارنات

27(()رقمافقش

دعمفددو

لمعْدتحيات

الأسفل.إلىالأعلىمن،العموديالخطبأسلوبالمكتوب،النصهذايقرأ

.(21نق)انظرلِأ!اتحيات1ت،ددوبالاصطلاحولبدأ

يأمَعْذوشيءالضخم"11وهوالمعْدمن-نرجح-كمااشتقاقهبسيطعلمد:مع

Branden،)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردوالعلماغليظ".1

07,0591.946-)Hu )034،.";016 (Jas,)742 pp)،أخرىساميةنقوشوفي

إمكانيةإلىالإشارةبنا.يجدر(471ص،أم0002،)الذييبانظرللمزيد

الثمودية،النقوشفيوالعينالجيمحرفيلتشابهنظر،،العلمهذاءةقرا

.27-28صهـ،4211،)الذييبانظرللعلم،دجم:هكذا

28(4)ر!النقش

هـسلأiدود

الإله()أوْساللهأوْستحيات

منويقرأ،العموديالخطبأسلوبالقصيرالثموديالتذكاريالنصهذاكُتب
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صيغةعلىمركبعلموهو،كلسلأكاتبهتحياتوشضمن.الأسفلإلىالأعلى

النقوشمنعددفيهذهبصيغتهوردوقد".الإله.هبة،اعطية1يعنيالاسميةالجملة

.(4هصأهـ،142،الذييب)نظراللمزيد،الأخرىوالساميةيةالثمود

92(4)رق!النقش

زوجبخخنثدب

زو(حجعلى)ساعدحَخجدثن()الإلهيا

أشكالأنإلىنظر،المتوسطةالثموديةالحقبةإلىالقصيرالنقشهذايعود

-حسبيظهرلمالذي،(أدناه)انظرنثدالإلهوظهور،ء(الحا)مثلحروفه

مكتوبوهو.والمتوسطةالمبكرةللحقبتينالعائدةالثموديةالنقوشفيإلامعلوماتنا-

اليسار.إلىاليمينمنالمقروءالأفقيالخطبأسلوب

والمتوسطة.المبكرةللحقبتينالعائدةالثموديةالنقوشفيبكثرةوردإلهاسمن:ثد

والدَّثاثالذَثأإنحيثالثموديينعندالمطرإلهيمثلالإلههذاأنلناويظهر

المطر11أيالدَثةوهيدثًاتَدثءالسمادَثَّتوقد،وأخَفُهالمطرأضعفهو

وقد.(147ص،2مج،ام5591569-،منظورابن)انظر"االضعيف

بيستون)انظرالسبئيةالنقوشفيالرييع"مطر،الربيع11بمعنىأثدعُرف

وللربيعللمطرإله،ثندأنيؤكدماولعل.(6wص،م8291اوآخرين

نقرأهالذي،385ص،م9999،أسكوبيعند،29:رقمالثموديالنصهو

التالي:النحوعلى

يمعندثب

دثن(يا)أمطرالمطردثنيا

والنون،حالكلعلىالمطر".الكثيفالغيم11تعنيميعإنحيث

.فعلانصيغةلتأكيدثندفي
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علىأعن،احَجَج1ْيعنيءوالرجاالتمنيبصيغةأمرفعلأنهالأرجح:ججع

العهدفيالفصحىالعرييةإلىإضافةوردالفعلوهذا".الحجسهل،الحج

(!1.092)انظر؟لالابصيغةالقديم rown and others,,6091 pوالنقوش

الآراميةاللهجةوفي،(347ص،م2002،أبوالحسن)انظراللحيانية

Sokoloff,,8291.186)انظراحتفل"11بمعنىالفلسطينيةاليهودية )p،

ما8291،وآخرونبيستون:)انظرالسبئيةالنقوشفيجحوبصيغة

)انظردلاربصيغةمذكر،مفرد(اسمًافوردالسريانيةفيأما66(.ص

96.Costaz,,6391 )p.الحقبةإلىيعودثمودينمنأنهبما،حالكلعلى

م،9991،الذييب)انظرذالاًأيضًايقرأالأولحرفهفإن،المتوسطة

قَدمَ"إذاأيذَجَمنواشتقاقه،ججذأيضًايقرأقدفالفعللذا.(691ص

.(278ص،2مج،م55915691-،منظورابن)انظرذاج"فهوسفرمن

التالي:النحوعلىيقرأفالنصالاحتمالهذازجحوإذا

زو()بالسلامةأوصلثنديا

غليظاقصير1أيإوَزَرجلويقالرْ،زومناشتقاقهأنيظهربسيطعلمز:و

،ام5591569-منظور،ابن)انظرطُول"غيرفياللَجيمالغليظوقيل

النقوشفيعُرفالذيرْ،ومعبالعلممقارنتهويمكن.(942ص،مجه

Hayajneh,,8991.202نظرا)نيةالقتبا )p.

3(04)رق!النقمق

و)ز(خخندثب

زو(حجعلى)ساعدحججدثن()الإلهيا

وجميع،(92)نقالسابقالنصكَتَبَالذيهو،النصهذاكاتبأنيظهرفيما

عدمإلىإضافةج،حالفعلفيالجيمحرفعدافيمامرضبشكلمقروءةحروفه

.(أعلاه)انظرزوالعلماسمفيالزايحرفكتابته
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21(4)رقمالنقش

زودوfiعندثب

)غِنى(وزادكلأثند()الإلهيا

لم،الثموديبالقلممكتويةنصوصأرلعةالصخريةالواجهةهذهعلىكُتب

والمكتوب،أعلاه،المقروءالنقشهذاعدافيما4المرضيبالشكلءتهاقرامننتمكن

الثلاثةالنقوشأمااليسار.إلىاليمينمنالمقروءالمستقيمالأفقيالخطبأسلوب

التالي:النحوعلىءتهاقرانرجحفإننا،الأخرى

اليمين.إلىاليسارمنهـلقرأ،سيئبأسلوبالمكتوبالعلويالنصوهوأ:31

.والقافاللام:وهماالأولينحرفيهفقطقرأنا

اليسارمنبتحفظولقرأ،(أ31)ئقالسابقالنقشأسفلكُتبالذيالنصب:؟3

التالي:النحوعلىاليمينإلى

أك!تخذْرخملخترالخو)ز(

أتخ()قبيلةمنرخحليفاللاتجروهذا

النقطةالمجموعةهذهفيالأولىللمرةاستخدمالنصهذاكاتبأننلاحظ

-حمسبيأتيت.لارجالأولالعلم.النصكلماتبينكفاصل

يمكنأنهإلا،النصوصمنالنوعيةهذهفيالأولىللمرةمعلوماتنا-

الثموديةالنقوشفيعُرفالذي،ل(!رج)اختمارلجربالعلممقارنته

Branden,,B5691)،4809،)انظر (ph,927)h.عنصرهأنالمعلومومن

،!ولنظ،0991)ائظرالثموديةالنقوشفيعلمًاالصيغةبهذهوردجرالأول

Harding,,7191.197)انظروالصفوية،"(487. p).علىمركبعلموهو

عنصرهبإعادةوذلك،"الناصرة،المنقذةاللات11يعني،الاسميةالجملةصيغة

،4مج،م5691-5591،منظورابن)انظررجوالجذرإلىالأول

.(11oo-54صص
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وهوبالخلمبمقارنتهوذلكاحليف".1يعنيالإضافةحالةفيمذكرمفرداسمم:غل."

،12مج،م55915691-منظور،ابن)انظر"الخالصالصديق11كأ

)انظرءتيمامنءجاثمودينقشفيالصيغةبهذهورد،(989صلا-

،م0002،السعيد!174ص،ا!941،الذييب؟916،م9991،أسكويي

1ص : wr).

رخ/ب

ر:زع

:دوزو

)انظرواللحيانيةالصفويةالنقوشفيعُرفتالثانيةءةالقرا،بسيطعلمحْ:

96.Harding,,1991 )p.الثلاثةالحروففقطقرأناحروفبعدةالمتبوع

لقبيلة.علماسماعتبارهالهاتفسيروأفضل،أحْت:وهي،الأولى

أنهفيأهميتهتكمنوالذيأعلاهالمقروءنصناإلىنعود،حالكلعلى

.والرزقالخيرإلههوثندالإلهأنيؤكدله-ءتناقراصحت-إذا

نميللكننا،..ونصرههوقَو!..أعانَهأيوعَزًرَهعَزْر،وعَزَرَهرهرْعمناشتقاقه

)انظر"مزارعهوبيعتحُصدَإذاالكلأاثمن1وهووالعَزيِربالعَزْرمقارنتهإلى

التفسيرهذارُجحوإَذا(.562ص،4مج،م55915691-منظور،ابن

لهذهالدلاليالتطورلكن،المطر"الكلأ،11تعنيالأصلفيكانترزعفإن

11.حُصِدَإذاالكلأاثمن0الإسلاميةالحقبةفيليعنيلاحقًاتطورالكلمة

،طعام،ا.زاديعنيالواوالعطفبحرفمسبوقالإطلاقحالةفيمذكراسم

والحضرالسفرطعاموهوالزادتأسيسبالرؤْدمقارنتهعندوذلك،غنى"

10%5591منظور،ابن)انظرجميعًا 1- A1ص،3مج،م A A).

يقرأأنالنَصْرا.11وهور،عزلكلمةالآخربالمعنىأخذناإذايستبعدلاكما

:هكذاالنص

وغِنىنصر،ثند()الإلهيا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


66
نيانالفصل

32(،)رقمالنقش

...صدركزثنبد

....دص(أغني)أشبعدثن()الإلهيا

وهواليسار.إلىاليمينمنويقرأالمائلالأفقيالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

بأنثندللإله.إلخ...أمهأو،أبيهمثللهقريبأوكاتبهمنإماءدعايتضمن

حرفيهعدافيماالمرضيبالشكلاسمهءةقرافينوفقلمالذيالشخصويشبعيغني

أحدأنه،كتابتهوأسلوبحروفهأشكالخلالمنلناويتبين.والدالالصادالأولين

بدايةفيرمزبرسمالكاتبقاماالمتوسطةالثموديةالحقبةإلىتعودالتيالنصوص

كلعلى.رموزهأحدأو،دثنالثموديالإلهرمزيكونأنيستبعدلاالذي،النص

.بالاختفاءحروفهبدأتإسلامينقشيظهرمنهالأسفلإلى،حال

دلاليتطوروهو،أغْني"،أشبع11يعنيوالتمنيءالرجاحالةفيأمرفعلر:كرْ

يأالإناءزكرمنهاالعرييةفيعدةمعانييحملالذير،كزللجذر

ابن)انظروامتلأ"حالتهوحَسُنتاعَظم1َأيالصبيبطنوتَزكَرَ،"امَلأه1ُ

326(.ص3،مج،ام569-5591منظورا

33(4)وق!النقش

ددخيلهـبأهـرض

وْحضمل

(الفرح)السرور،سرورليخهبْرضى()الإلهيا

ضوح(من)سطةبوا

عد(-الفوتوغرافيةالصورةمنواضحهو-كماالصخريةالواجهةهذهحوت

على-الرسم-أييدلالذيللثوروالمتقنالرائعالرسم:الأول،المهمةالمظاهرمن

كلمبرز،للثوررسمهفيتامةإجادةأجادفقد،للرسامالواضحينوالتمييزالقدرة
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علىيدلمما،الاسلاميةللحقبةتعودالتىالعديدةالنقوش:الثانى!المهمةأتفاصيل2في
....

ئحين?

الحقبةحتى-بالموقعمعرمتهمالاقل-علىاوالموقعلهذاالاستيطاناستمرار!

الشجرمنلنوعواضحغيررسمعنعبارةوهيالنباتيةالرسوم:الثالثةالإسلامية!

الخطبأسلوبكُتبالذي،الثموديالنص:الرابع!آنذاكافطقةبهتنتتهركانتالذيبم!

الإلهظهورمثل،كتابتهأسلوبمنلناويتبيناليسار،إلىاليمينمنالمقروءالأفقي!

الحقبةإلىتعودالتيالنصوصأحدأنه،من"،ابواسطة01لموالأداة،أضر:

المتوسطة.رزءالثمودية

.!

العرييللإلهويتوسليدعوضوحفالكاتب،الدعويةالدينيةالنقوشمنوهو

يخ.قريبةأولصديقهوالفرحالسرورمنهطالبًا،رضىالقديم

أضرهيث!ثبصيغالثموديةالنقوشفيا!نحتىءجا!لهعلم:أرض

,Branden)633،,32505)انظر!- ,0591 (Hu)،الاكثرالصيغةوهىوضر

َ..

!126ص،م0002،الذييب218؟ص،م9991،الذييب)انظراستخدامَا

Branden,,0591;545.p.526195!ص،م9991،أسكويي5! Wr,)p،

أسكويي،؟ا26ص،م0002،الذييب)انظرضربصيغةوأخير،

Branden,،0591.459؟526ص،م9991ير )p.ورضالإلهأنلناويظهر/

معالمستخدمةالأفعالفغالبية،القتالأوللحربإلهًاكانأضرض/ر

..011اقتلرضو)الإله(يا11ك،بصْركلنحوعُنفيةدلالةذاتالإلههذانججي

)الإله(يا11د،دوأبوضركل،(1ص،،م0002،الذييب)انظر

ندعسوضصر،(16ص،م0002،الذييب)انظر"ودادأمرضرض

الذييب،)انظربظ"على)ساعدني(ساعدنرضو()الإلهيا11بطلع

)اطردأبْعدرض)الإله("يارشأدعرض!98(،م،ص9991ك!-

وهذه.إلخ...(114ص،م0002،الذييب)انظر)الشرور(الشّر(عني

للحربإلهًا-الثموديين-عندكانالإلههذاأنإلىتشيروغيرهاالنقوش

.الانتقامأووالقتال
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كلب:

يخ:

دد:

نيانالفمل

هذهبصيغتهورد،"امنح،أعط،اهَب1ْيعنيءوالرجاالتمنيبصيغةأمرفعل

الساميتالنقوشفيب!ي،بكلومثلمشابهةبصيغالنقوشفي

،أم0002،)الذييبانظروالمقارئاتالموازناتمنللمزيدالأخرى

.(211ص

العربيةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفبسيطعلم

مظهراللحمكثير،اسمِن1أيوخَواخ،خوخمنيكونقدواشتقاقه،المبكرة

-5591منظور،ابن)انظر"،ءالكسولالضعيف،الجباناهو1وقيل،به"

لهءدعابختابةوهوالسمين"،11يعنيربمافهولذا(.66ص3،مج،م5691

بهتسمىمنأولكانفلربما01،الضعيف،الكسول11أو،والعافيةبالصحة

والكسل.بالضعفيتصف

وهوالذدمن،السرور"،الفرح11يعنيوالإفرادالجمعصيغتيفيمذكراسم

.(ص253،\مج،م91هI-5591منظور،ابن)انظر"واللعباللهو،11

3(4!ا)رق!النقش

ثربن!خلفلل

رثبناللهخَلفبواسطة

الصخريةالواجهةهذهعلىتظهرالتيالصخريةالرسوماتفيللنظراللافت

الحاضريومنافييُعرفمايشابهبشكلوسطهاتهز،راقصوضعفيامرأةرسمهو

الرسمجيدةحيوانيةرسوماتتظهر،الراقصالمنظرهذاإلىإضافة.الشرقيبالرقص

فيظهر،للنقوشبالنسبة.!!لكلبسيئورسم،والجملينوالنعامتينالثوررسممثل

النبطيبالقلموالثالثالثموديبالقلمكُتبااثنان،مبكرةعربيةنصوصثلاثةعليها

كُتبوقد.(34ص،م6991،لذييبا،المعيقل!هص.هـا314،الذييبنظرا)

منونلمساليسار،إلىاليمينمنالمقروءالأفقيالخطبأسلوبالثموديانالنقشان
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.المتأخرةالثموديةالحقبةإلىيعودانأنهماءوالراالنونمثلحروفهماأشكالخ!

النقشجانبوإلى!للكلبالسيئالرسمأسفلمباشرةكُتبالذي،النقشوهوأ:،3

التالي:النحوعلىبتحفظونقرأه،34

فْرنكهـضرْ

فارنَاكَ()رضاهرضه

)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردفقدكل،ضرللعلمبالنسبة

820.Harding,,7191 )p.ورد،انَاكَ"يعنيفَعَلَوزنعلىماضفعلك:ن

gn.995,0991,)انظرالثموديةالنقوشفيالصيفةبهذه p)(!وردبينما.ن

33،صه،م2002،أبوالحسن)انظراللحيانيةالنقوشفينيكبصيغة

الثمودية،النقوشفيفقطالصيغةبهذهعُرففقدر،فالعلمأما.347(

.(211ص،م2002،)الذييبانظرللمزيد

الله()منصالحاخَلف1يعني،الاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلمكل:غلتل

Harding,7191،)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهورد.()الإله

;227.p.894King, ,0991 p).(57ص،م3002،الذييبنظر)اوالصفوية.

الذييب،)انظرالنبطيةالنقوشفيىكلل!!لحْبصيغةعُرفبينما

.(fir:02صا،ام899

King,,0991.502-3)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردعلمرث: pp)،

A016;7191.926,نظرا)لصفولةوا Harding, ,7191 p,،!كل،J).للمزيد

.(901-ا80ص،م3002،)الذييبائظرالعلمولمعنىالموازناتمن
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المزا،نارة:الموقع

25(4)رق!النقش

رخصصصقوزترخنبلدبلع

صَخْرأثر()وتتبعخرزةبنعَبْدإلبواسطة

اليسار.إلىاليمينمنولقرأ،()المائلالمنحنيالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

يرد،تزرحْوالعلم،الأثر"اتتبع1صقصالماضيالفعلظهورفيأهميتهوتكمن

الثمودية.النقوشفيمعلوماتنا--حسبمرةلأول

عُرف،إل"()الإلهاخادم/عَبْد1يعنيالاسميةالجملةصيغةعلىمركبل:علمعبد

،901ص4_2101،الذييب)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغته

Harding,"95:1ص،م2002،الخريشة)انظروالصفوية،(9110021

004.،7191 p).

وهيالخَرَزمنإماواشتقاقهرْ،خرمنفعلةوزنعلىبسيطعلمت:رْخر

-5591،منظورابن)انظرالخَرَز"ا!صانعوهوزالخَرمَمنأو،الفصوص"11

11،الخَرزة11يعنيفالعلم.الأولالمعنىكانفإذا.،3(ص،،همج.م5699

مهنةإلىنسبةفهوالثانيالمعنىزجحإذاأما".والأصالةالطيب11والمقصود

الثمودية.القبائلعند()المهنةالصناعةهذهظهورعلىدليلوهو،الخِرازة

النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيردفَعَلَوزنعلىماضٍص:فعلقص

الصفولة،بالنقوشالمعروفةالنقوشفيملحوظبشكلوردلكنه،الثمودية

التالي:النحوعلىفيهافسرحيث

للفعلمعنيينباقتراحام579سنةالصادرةدراستهفيونيتقام-1

to:الأول،صصو cut asunderانظرإرلًا"يقطع11أي(،Winnett
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to:نيلثاا5791,0(,978786 follow afterيلحق،(ثرلأا)تتبعا1يأ

.(Winnett,,823787,5791نظرا)"خلف

قص،،"حاكي،اقاص1أي45!ه!53،،حمةولمعنىءإعطاجامفضل-2

.a145(Jamme,,7191,756,88,)017انظرصصقللفعلحكى

،صقصللفعلآخرمعنىبإضافةهاردنجمنبمشاركةونيتقامثم-3

to:وهو take revengeانظربالثأر.االأخذ،الانتقام11أي(,Winnett

25847891,,Harding)،فسرا9101،9184النصينفيأنهمامع

toبمعنىصصقالفعل track, followولءولولأ*)انظر"اتتبع"أي،

91849101,7891,,Harding).

يأء؟اهآ4ءللاها+أمألماثاعلماهبمعنىصصقفسرفقدأوكستوييماأ-4

.(Oxtoby,,577,6891نظرا)"ةردمطا،املاحقة1

بتفسيرم0791سنةأعدهاالتيدراستهفيعبداللهيوسفقام5-

،أ017،ام079،عبدالله)ائظر)الأثر(11اقَص1َّبمعنىصصق

91002،،68)78.

الساميةالنقوشمنعددفيءجااقطع"1أيصقصالفعل،حالكلعلى

والبونية،(Tomback,,91.ح192)انظرالفينيقيةالنقوشمثلالأخرى

اليهوديةاللهجةوفي،(Hoftijzer,Jongeling,1995,.!2201)انظر

Sokoloff,,8291.105)انظرالفلسطينيةالآرامية p)،فيبرإلألاويصيغة

Brownand.398)انظرالقديمالعهد others, ,6091 p)،يأه!ولصيغة

السبئيةالنقوشفيأما.(Costaz,,6391."327)انظرالسريانيةفيقَمنَ

)انظر(11)دَيْنًاقاص،سؤى،أسذد1وهومختلفبمعنىصقصالفعلفورد

.(901ص1،،وآخرونبيستون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


72

اننيلفصلا

ng,,0991.518)انظرالثموديةالنقوشفيوردعلمر:خص p!ن)،

Harding,,7191.368"11/1:،81،م2002،الخريشةنظر)اوالصفوية )p.

،م2002،الذييب)انظرالنبطيةالنقوشفيورحْصبصيفةعُرتبينما

ابن)انظرصَخْرالعربيالموروثفيالمعروفالعلميعادلوهو.226ص

يمكنلاالتيالعظيمةالصئفَاةهيوالصخرة،7(هص،م1991،دريد

مكانها.عنإزائتهاولاحملها

النقمث!رق!)ث"4

دندلقوشوتملسميتنب!لنعملس

لدداناشتاق()الذي،سَالِمتَيمْبنالإلهعونتحيات

الأول،أمرانالمتأخرالثموديبالقلمالمكتوبالنصهذافيللنظرالملفت

الذييب،)انظراتحيات"1،ملسالمضافالمذكرالمفردللاسمالأولىللمرةاستخدامه

عنعوضًاالنبطيبالقلمالمكتويةالنقوشفيتأتيالتي،(253-254ص،م0002

الثاني؟اللحيانيةوأحيانًاوالصفويةالثموديةالنقوشفيتظهرالتياتحيات"1د،دو

لمكانأو،(أدناه)انظرلشخصعلمإما،تفسيرينتحتملالتين،ددإلىاشتياقه

استخدامهلنايفسرفهذاالأرجحهوالثانيكانلأفإذااللجيانية.ددنمدينةوهي

النبطيوالمنهجبالأسلوبمتأثرفهو،ددوعنعوضًا،اتحيات"1،سلمللاسم

فييعملكانجنديًااللهعونيكونأنيستبعدولاالحجر،منطقةفيآنذاكالغالب

إحدىمنينحدرأصلاًأنهرغم،الجوفمنطقةفيآنذاكالمرابطالنبطيالجيش

على.ديدانرأسهومسقطبمدينتهوولههاشتياقهإلىأشارلذلك.اللحيانيةالقبائل

اليسار.إلىاليمينمنالمقروءالمستقيمالأفقيالخطبأسلوبكُتبالنص،حالكل

الإله،مناعون1يعني،الاسميةأوالفعليةالجملةصيغةعلىمركبعلمكل:نلع

فيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبهذهبصيغتهيعرف".أعانالإله
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النقوشفينوعبصيغةورد،حالكلعلى.المبكرةالعرييةالنقوش

النقوشفيونوعوبصيغة،كلة+(4،!ولأ.3155291ول)ائظرالثمودية

.(233ص،ام899،الذييب)انظرالنبطية

يأتي،"سالماخادم1يعنيالاسميةالجملةصيغةعلىمركبعلمم:سلمىت

،المبكرةالعريةالنقوشفيالأولىللمرةتنا-معلوما-حسبأيضًا

قوتشبالفعلالمتبوع.للإلهصفةمسليكونأنيستبعدولا

7(.نق)انظر

فيالصفةبهذهءجاالذيللمكانعلمًايكونإمافهو،تفسيرينويحتملن:دد

،(ل،0513422؟52ص،،ام999،أسكويي)انظرالثموديةائنقوش

al-Scheiba,,8291.ءنظر)اوالمعينية،3)(4:أ.1385نظر)اللحيانيةوا

فيلشخصعلمًاهذهبصيغتهوردوقد،لشخصعلمًايكونأنأو،(67

Harding,,7191.237)انظروائثموديةالسبئيةالنقوش )p.

*(4)رقمالنقش

Jفلوخيسواسأونتكولرعنبيْشْم

رذملعنمضتنسزفون

سنة()المرضالجرح()سنوشُفيوعَالجوأقام،ومَرِضتُراعبنمشيبواسطة

ذمارمدينةعلىالوباء

والاجتماعية،اللغويةلدلالاتهالمجموعةهذهنقوشأهمالنقشهذااعتباريمكن

الثموديةالنقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبتُعرفمفرداتفيهظهرتفقد

هذهفيالأولىللمرةيمشالعلمظهورإلىإضافة،إلخ...سأنت،لكنحو

انتشارإلىيشيرفهوأعلاهالمعطاةءتناوقراتفسيرناصحوإذا.النصوصمنالنوعية

العربيةالجزيرةشبهشمالنعتقد--فيماالواقعةؤمار،مدينةفي()مرضءوبا
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المرضهذامننفسهمعالجةإلىرعبنمشيأشاروقد.الجوفمنطقةفيوتحديد،

الخطبأسلوبكُتبحيث،كتابتهأسلوبخلالمنلناهـشبين،تمامًامنهشُفيحتى

النصوصأحدأنه،والسينوالألفالكافحروفمثلحروفهأشكالومن،الأفقي

اللغويبالتحليلالبدءقبلبناولجدر.المتأخرةالثموديةالحقبةإلىالعائدةالثمودية

لأننظر،أعلاهالمعطىالتفسيربصحةالجزمنستطيعلاأنناإلىالإشارةتهلمفردا

.متعددةومعانيءاتقراتحملمفرداتهمنالعديد

11،الإلهاسم+()بواسطة.النفسالطيب،الكريم11يعنيمختصرعلمي:مش

ng,,1991.547)انظرالثموديةالنقوشفيمشابهةبصيغةورد p)(!على.ن

64(.ص،م0002،)الذييبانظرش،مالعلممعنىلتحليلحالكل

فيعُرفالذي"صديق"أيرعإلىإعادتهالأول،معنيينيحتملبسيطعلمرع:

Gordon,,6591.485)انظرالأوجاريتيةالنقوش p)،بالمعنىءجاوالذي

Donner,اة"ا،!أ,6491)انظرالعبريةالنقوشفيورعبصيغةلكننفسه

Brownand.)انظرالقديمالعهدفيبا6وبصيغة،(:43:2 others, ,6091 p

Cowley,,2391:انظرإالدوليةالنقوشفيكلرعويصيغة،(459 Ahiq

11زاد،نما11أييَرعراعَإلىتهإعادالثانيا؟االصديق11يعنيفهولذا؟(222

بالنماءلهءدعابمثابةفهو،(39هص،ام879،الفيروزأبادينظرا)

أخرىولصيغهذهبصيغتهالعلم،حالكلعلى.والرزقالخيرفيوالزيادة

المقارناتمنللمزيد،الأخرىوالساميةالثموديةالنصوصفيءجامشابهة

.(3637-صص،م0002،)الذييبانظر

وعلى،لكَأهالجذرمنالمتكلمءتامع،فَعَلوزنعلىماضٍفعلت:لك

يألكأبال!مئَوطلكَأتهفسرقد،883ص،م1002،الفراهيديأنمنالرغم

،ام-5591569منظور،ابنأوردهالذيالمعنىأنإلا،ضَرْبًا""ضَرَبَتُه

الأرجحالمعنىيعطي،6صه،م8791،والفيروزأبادي،531ص،\مج
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لهذاالدلاليالتطورعلىيدلااعْتَلا11أيعليهتَلكَأإنإذالفعللهذا

يعنيفهولذا.ااعْتَلا،امَرِض1َكانالثموديينعندمعناهأنيظهرإذ،الفعل

11.اعْتَليتُ،امَرِضَت1ُ

،سونمنواشتقاقهواو،العطفبحرفمسبوق،فعلوزنعلىماضٍفعلس:أن

ام1-5691°55منظور،ابنانظراللمزيدالمعانيمنالعديديحملالذي

نؤسلأنوذلكسكن"،"أقاميعنيأنهنفضلونحن،(2،هص6،مج

.745(ص،م8791،الفيروزأبادي)انظرأقام"11أيتَنْوش!ابالمكان

بأسا،بمقارنتهوذلك،"داوى،اعالج1يعنيفَعَلَوزنعلىماضٍفعلي:سأ

إذاويقال،115داوا11أيوأساأسْو(الجرحوأسا،"والعلاج،المداواة11أيالأسا

،14مج،م5591-5691،منظورابن)انظرداوشهإذا:الجرحأسَوْت

11أصلح،شفى،اطبب1أياصدبصيغةالسريانيةفيعُرفوالفعل.(3صه

Costaz,,6391.14انظر1 )p,اليهوديةالفلسطينيةالآراميةاللهجةوفي

,Fitzmyer,Harrington:;91,02)انظريسأبصيغة ,7891 B92

88.Hoftijzer; Jongeling,,5991)pجاءسيأأنإلىالإشارة.تجدر
،7(ص،ام829،بستون)انظرالسبئيةالنقوشفي"أرسلأحضر،11بمعنى

Ricks,,9891.17)انظرالقتبانيةالنقوشفيأسس!ا"اوبمعنى p).وللمزيد

03(.ص،أم0002،)الذييبانظرأسيأالمفردالاسممعالمقارناتمن

فييأتيالذيف،لحْمناشتقاقه،للمجهولمبنيماضٍفعل!:لحْ

مج،م5591-5691،منظورابن)انظرمتعددةبمعانالفصحىالعربية

)انظر"اتغير"أيفمهرلحبخَلفَمقارنتهوفضلنا،(82-79صص

بعدمرضهمنشُفيقدمشيوالمقصودأن.(264ص،م1،02،الفراهيدي

اشُفي،1هذانصنافي،لفحْللجذردلاليتطورفهوئذا.والمداواةالعلاج

11.طابَ
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ائثموديةالنقوشفيأحيائًاتسقطءالهاالتعريففأداة،معرفمذكراسم!:نز

"الجرح11وهوبنزفمقارنتهعندوذلك،"الإصابة،الجُرح11يعني،المتأخرة

91منظور،ابن)انظر -101 gooالإشارةبنايجدر.326(ص،9مج،م

اليهوديةالآراميةاللهجةفيورد،فرْنالفعلأن:الأول،أمرينإلى

Sokoloff,,8291.345)انظرأدَبَ"،عَنَفَ،وَبَخ11َبمعنىالفلسطينية )pة

النقوشفيوردءالفامنبدلاًبالقافقنزبصيغتيالفعلأن:الثاني

,Hoftijzer,Jongeling.724)انظرالدوليةوالآراميةالفينيقية ,5991 )p،

Brownand,6091،)انظر()الاراميالقديمالعهدفي!إث!ولصيغة others

إإبرابصيغة11اجُرح1ْبمعنىاسفاجاءبينماتَألم"ا.،"اجَرَح05َ(بمعنى2011

Brownand.634)انظر()العبريالقديمالعهدفي others,,6091)p.

النقوشفيالصيغةبهذهورد()ئكرةمضافمؤنثمفرداسمت:سن

King,,1991.684نظر)ايةالثمود p)،م،2002،الخريشةنظر)اوالصفوية

سامياسموهو،(177ص،ام699،علولو342؟1702470ص

.(257ص،أم0002،الذييب)انظرمشترك

الثموديةالنصوصفيأحيانًاتحذفالتعريفأداة)معرفمذكراسمن:مض

الداء11وهووالضئمانبالضَّمنمقارنتهعندوذلك،ء"لوبااايعني1(المتأخرة

2،مج،م5691-5591منظور،ابن)انظروكبر"بلاءمنالجسدفي

86(.ص

معلوماتنا--حسبيرد،في.ا،ا"على،الجرعلبحرفمسبوق،لمكانعلمر:مذ

فيعليهعُثرقدالنقشأنإلىونظر،،الثموديةالنقوشفيالأولىللمرة

رمدْحالكلعلى.الجوفمنطقةفييقعموقعأنهفالأرجحالجوفمنطقة

.p(al-Scheiba,,8291.72)انظرالسبئيةالنقوشفيوردموقع
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4(8)النقسرق! T

ترشأنبتلطفض

أرشةبناللهضفط

الأسفل،إلىالأعلىمنالمقروء،العموديالخطبأسلوبالنقشهذاكُتب

وتكمن.الأرجحأنهاإلا،أعلاهالمعطاةءةبالقراالجزمنستطيعلاأننامنالرغموعلى

النقوشفيالأولىللمرةهذهبصيغتهمايعرفانالواردينالعلمينأنفيأهميته

الثمودية.

وضفاط،تطضمنالأولعنصره،الاسميةالجملةصيغةعلىعلمت:ل!فض

-5591،منظورابن)انظر"البطنضخمرخو،السمين11يعنيوضَفِيط

11،اللات()منعافية،اصحة1يعنيفالعلملذا.(344ص،7مج،م5691

11.سَمنتاللات10أو

الصفويةالنقوشفيفقطهذهبصيغتهورد،فعلةوزنعلىبسيطعلم!:رشأ

Harding,,7191.17837!ص،ام699علولو،)انظر )p.عُرفبينما

,Branden،).")انظرالثموديةالنقوشفيرشأبصيغة ,0591 407uH(

،(228:1،247:1ص،م0002،الحسنأبو)انظر:واللحيانية،(228

Benz,,7291.5-64:)انظروالفينيقية pp).بصيغةأفوردالنبطيةفيأما

Cantineau,,7891.14)انظروشر .p;67 Negev,,1991)p،
Gordon,,6591.366)انظروالأوجاريتية p)،فينشرأولصيغة

شرأالعلملمعاني.(93:،م4991،الذييب)انظرالدوليةالارامية

67-68(.ص،م4991،)الذييبانظرالمقترحة
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92(4)رقمالنقش

رمق)ب(هـمبلجنسمهـش

قَمْربنبَهْمأنجالاًالِ()هب(شمس)الإله(يا

منالأعلىإلىنصهبكتابةبدأقد،كاتبتهأو،النصهذاكاتبأنيبدو

الأولوالحرفينالأوليينالكلمتينبكتابةاكتفىآخرأولسببأنهإلا،س!6رقمالنقش

منونلمس.36رقمالنقشأسفلكاملاًنصهكتابةأعادثم،الأولالعلممنوالثاني

الخطبأسلوبكُتبحيث،كتابتهوأسلوب،والشينالنونمثلحروفهأشكالخلال

الحقبةإلىالعائدةالثموديةالنصوصمنأنه،الأسفلإلىالأعلىمنالمقروءالعمودي

يأالشيءينجل،لجنالفعلمقارنةاحتمالمنالرغموعلى.المتوسطةالثمودية

،م8791،الفيروزأبادي)ائظر"والطعن،القطع11وهووبالنًجْل،به"رمى11

أبوهبهنَجلوقد،الولد"،النسل11وهولنَجْلالآخرالمعنىنرجحلكننا،(0137ص

،11مج،م5591-5691،منظورابن)انظرولده"11أيونَجَلهنَجْلاًيَنْجُل

بذرية،يرزقلمقَمْربنبَهْمأنإلىيشيرفهو،الثانيبالمعنىأخذوإذا.646(ص

لهيهبكيشمسللإلهءالدعاإلىلبَهْم-صداقتهأو-لقرابتهالكاتبدفعماوهو

،()الأنجالاهَب1ْيعني،والتمنيءالرجايفيدفعللنجفإنلذاةوالذريةالأنجال

اجتث،،قطع11بمعنىالكلاسيكيةالحبشيةفيnagalaبصيغةعُرفوقد".أنجل

في"انهدم11بمعنىك!641ويصيغة،(Leslau,,8791."203نظرا)"استأصل

Costaz,,6391.791)ائظرالسريانية )p.لجنالفعلفإنالحضريةالنقوشفيأما،

,Hoftijzer,Jongeling.715نظر)اآوى"،لاذَ،لجأ11بمعنىفُسر ,5991 )p.

،الشجاع11أيوالبُهْمة،مكلبمناشتقاقه،فَعْلوزنعلىبسيطعلمم:كلب

هوالبَهيمأنكما."بأسهشدةمنلهيُؤتىأينمنيُدرىلاالذيالفارس

.(-5895صص،12مج،م5591-5691منظور،ابن)انظرالأسود"11

)انظربهمنبالعلمينمقارئتهويمكن".القوي،الشجاع11يعنيفهولذا
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ر:مق

1،لأندلسيا 9 A rهـ،0141،لشمريانظرا)ولَهام،(115ص،م

هذهبصيغتهالعلمهذاعُرفوقد.العرييالموروثفيالمعروفين،(01.ص

ng,,0991.483)انظرالثموديةالنقوشفي p)انظروالصفوية،ن!أ(

151,191.Harding,,7191 .p;124 Oxtoby,,6891)p.

،(168ص،م9991،الذييب)انظرالثموديةالنقوشفيعُرفبسيطعلم

منلمزيد،حالكلعلى.(691ص،م2002االخريشة)انظروالصفوية

.(571ص،م9991،)الذييبانظرالأخرىالساميةاللفاتمعالمقارنات
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الئانيالفمل

فماهاتا:الموتح

4(04)رقمالنقش

كسمنبدعمل

ماسكبندعبواسطة

وسومإلىإضافة،ثموديةنقوشأرلعةائصخريةالواجهةهذهعلىيظهر

فارسينيختلانورسمين،تجرلديًارسمًامرسومًاجملاًيختلأحدها،حيوانيةورسومات

فأولهما،الآخرانالنصانأما.منهمانصينءةقرامنفقطتمكناولقد،فرسينيمتطيان

فيقرأ،المتوسطةائثموديةالحقبةإلىالألفمثلحروفهأشكالخلالمنالعائد

إلىكُتبنقشوثائيهما،أفعة"ابواسطة1تلْىعألْ:التاليالنحوعلىبتحفظ

وعةابواسطة1.تجعلأوتوْعل:هكذابتحفظيقرأ،الرسمينأحدجانب

هذهفيالأولىللمرةيبدأالذيالقصيرنصناإلىنعود،حالكلعلى(11.)وجة

منالنوعيةهذهمثلفيالمعروفة،ابواسطة"1لمبالأداةالنقوشمنالمجموعة

.لنصوصا

هووالذَغُ،عنيفًادَفْعًادَفَعَه،دَغه،عدعمناشتقاقهبسيطعلمدع:

لعلموا.(8صه،8مج،م591-55916،منظوربنانظرا)لدَفع"والطردا11

،(Winnett,,2045791)انظرالصفويةالنقوشفيهذهبصيغتهورد

ونحن،مدعالعلمقرأالذي،(Harding,,1115291)انظروالثمودية

.دعءتهقرانفضل

ورد."الرزين،الساكن،الهادئ11يعني،فَاعِلوزنعلىبسيطعلمك:مس

م،9991الذييبة96ص،م0002،الذييب)انظرالثموديةالنقوشفي

المقارناتمنوللمزيد،(158،م2002،الخريشة)انظروالصفوية،(2.ص

26-صهـ،1421،)الذييبائظرالأخرىوالساميةالثموديةالنقوشمع
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.(01-1012ص،أم2002،الذييب27!

M

4(14)رقمالنقش

ملأسنبيأسل

أسلمبنأسيبواسطة

الاْفقي.الخطبأسلوب38رقمالنقشجانبإلىالقصيرالنقشهذاكُتب

ول!ع!،ولس!4)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهعُرفبسيطعلمي:سأ

472,A5691.(ph,915,)ze .p;03 King,,0991)p،نظر)اوالصفوية
47.Harding,,7191 )p.الذي،لعبيسأبائعلمينمقارنتهويمكن

الذيبم!؟*وبالعلم،(ولقndahl,,6791."201)انظرالأوجاريتيةفيعرف

Brownand.61)انظرالقديمالعهدفيعُرف others,,6091)p.

الثموديةالنقوشفيعُرف،مسلالجذرمنأفْعلوزنعلىبسيطم:علمسلأ

ما2002،الخريشةنظر)الصفويةوا،(5:2هص،م0002،لذييبانظر)ا

)الذييب،انظرالأخرىالساميةالنقوشمعالمقارناتمنوللمزيد،(

.(441ص،م8991،ييبلذا!41صه،م9991

(4!ا2)رقمالنقش

قتعنوأ

للئمتحيات

عَتِيقوأنا
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النصوصأحدأنه،كتابتهوأسلوبالنونمثل،حروفهأشكالخلالمننلمس

تحياتيتضمنتذكارينصوهو،المتوسطةالثموديةالحقبةإلىالعائدةالثمودية

.لمالمدعوأصدقائهأوأقاربهلأحدعتيقكاتبه

،4-دة+(،!ولأ،7191."052)انظرالصفويةالنقوشفيفقطءجابسيطعلمم:ل

)انظراللحيائيةالنقوشفينلمبصيغةالواردبالعلممقارنتهيستبعدولا

الكثيرالجمع11هوواللُممُ،لمممنيظهر--كماواشتقاقه.(ل9113

-5591منظورابن)انظر.اويجمعهمالقومايَلُم1أيملمُّورجُل،الشديدا"

)انظربراندنأنإلىالإشارةبنايجدر.(5صَر211،9مج،ام569

4709،(Branden,B5691 a278hp()الثالْيالسطرلمحيالثالْيةالكلمةقرأقد

ءتهقراوكانت،فعرفًابسيطَاعلماواعتبره،ملكل،)a278hp(النقشمن

التالي:النحوعلىالمذكورللنقش

ودد)ب(وأمهـلنتن

Natan ha- L! m et' Abwadad

,Branden)انظرالنقشرسمإلىاستناد،،لكننا ,B8691 pL.x)،نرجح

التالي:النحوعلىءتهقرا

وددوأنملخنتنْ

يسامددمب

الودوأبْحالم()هَبْأعط(الله)يا

سامي()بنددم()منبواسطة

عُرف"،العتيقالحر،11ويعني،قتعمنفعْلوزنعلىبسيطعلمق:تع

)انظرالمقارناتمنللمزيد،وائصفويةالثموديةالنصوصمنعددفي

.(111ص،م9991،الذييب
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)43(4رق!النقش

ووسومرموزعلىاحتواؤها:أولها،ثلاثةأمور،الصخريةالواجهةهذهتتضمن

فهناك،وآدميةحيوانيةرسوم:ثانيهاةثموديةوحروفهندسيةأشكالعنعبارة

الجملين--أيأحدهماوالجملينالثلاثةالوعولمثل،الرسمجيدةحيوانيةرسوم

الرسومهذهإلىوإضافة،الثانيالجملبقيادةآخرشخصيقومبينماصاحبهيمتطيه

رسمفأفضلهاالآدميةالرسومأما.الرسمسيئةحيوانيةرسومهناكالمتقنةالحيوانية

النقوش:ثالثهاةطويلاًرمحًااليمنىبيدهوممسكًاجملاً،يقودالذيالشخص

إلى-والكافالألفمثلحروفهالأشكال-نظر(جميعهاتعودثلاثةوهي،الثمودية

العموديالخطبأسلوبكُتبتقدنتصور--فيماوهي.المتوسطةالثموديةالحقبة

الأسفل.إلىالأعلىمنالمقروء

كتبهاقد،كاتبيهاأوالنصوصهذهكاتبأنمنبالرغم،الإشارةبناولجدر

النحوعلىنجملهامتعددةتفسيراتتحتملأنهاإلى،واضحبشكل(كتبوهاأو)

التالي:

الجزءتفسيرالغموضويكتنف،الصخريةالواجهةهذهنصوصأطولوهو3،أ:

التالية:ءاتالقرايحتملالذي،منهالأخير

دزودوتكونثدب-ا

رزقًا(،)طعامًاوكلأأمنًادثن()الإلهيا

الجذرمنواشتقاقه"سلامة،أمن11يعنيالمذكرالاسم!كوباعتباروذلك

)انظرالرأد"11هووالرود،ددوزالمذكربالاسمأيضًاالمتبوعكتو

11.الرزق،الطعام،الكلأ11يعنيفهولذاة(36هص،م8791،الفيروزأبادي
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وددوزلوكندثب2-

ودادوهذا()السلامةالحفظثند()الإلهيا

87؟،أ83هـ،4211،الذييب)انظرا"هذا"الإشارةاسمهوزإنحيث

المتبوعالواوالعطفبحرفالمسبوق،(1:ا612،21:،م0002،الذييب

فيورد.والمحبةالتمنيوهو،وذمنفَغالوزنعلىوهودادوبالعلم

منوللمزيد،(ص،م0002،الذييب)انظرأخرىنصوص

.66(ص،م4914،)الذييبانظروالموازناتالمقارنات

r-وددإب(وزلوكندثب

ودادبنوز)إكْلاْ(احفظثند()الإلهيا

احفظ،11يعنيوالرجاءوالتمنيالطلبيفيدماضيًافعلاًلكوبعدَوذلك

،9امجام569ا-559،منظورابن)انظرلكوالجذرمن11اكفل

cVr1- VrLVo.ددوالثانيالعلمثم،(03نق)انظرورْبالعلمالمتبوع،

فيتحذفماغالئا،ابن"1أوء"البا11الثموديةفيالبنوةاسمأنالمعلوم

والمتوسطة.المبكرةللحقبتينالعائدةالثموديةائنقوش

دووزلوكنثدب4-

وددوز)إكْلاْ(احفظثند()الإلهيا

بهذهعُرف"،المحبوب،الحبيب11يعنيبسيطَاعلمًا،دوداعتباريمكنحيث

المقارناتمنللمزيد،الأخرىوالساميةالثموديةالنقوشفيالصيغة

،م0002،الذييب؟-164165ص،م9991،)الذييبانظروالموازنات

منيقللماإنإذ،الرابعةأوالثالثةءتينالقراإحدىنرجحونحن،(3صه

هناكفليس،ددوزفيالدالحرفتكرارهوالأولىءةالقراقبولاحتمال

أسلوبمعتتوافقلالأنهاالثانيةءةالقرااستبعدناوقدللتشديد.ضرورة
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3،ب:

ج:43

85السعوديةالعربيةالمملكة-الجوفمنجديدةية

الإشارةفاسم،والمتوسطةالمبكرةللحقبتينالعائدةالثموديةالنصوصكتابة

منالثالثأوالثانيالسطرينبدايةأوالنقشبدايةفيدائمًايأتيفيها

النقش.

النحوعلىبتحفظويقرأ،41رقمالنقشمناليسارإلىالمكتوبالنصوهو

التالي:

دبولكلأ

وأقَام()الذيكلأ

والَلك،ككلمنواشتقاقهالنقشصاحباسمتكونقدالأولىفالكلمة

5691منظور،ابن)انظر"اللحمالمكتنز11هووا!كك 591- oمج،م.\،

الفعلفهيالواوالعطفبحرفالمسبوقةالثانيةالكلمةأما.(483ص

لبَدَ،لبدبالجذرمقارنتهعندوذلك.أقَامَ"11يعنيفَعَلوزنعلىالماضي

"فأقامالزمها1إذابالأرضولبَدَ،"ولزقبهأقام01أيلبَد،ولبدَلُبود،بالمكان

.(38هص،مج3،م5691-5599منظورَ،ابننظر)ا

النحوعلىبتحفظويقرأ،3،ب،3،أالنصينأعلىالمكتوبالنصوهو

التائي:

ثوكال

ثولكأ

بكتابةاكتفىفقد،نصهكتابةيكمللمآخرأولسببلكأأنلنايظهر

العطفبحرفالمسبوق،ء"الثا11وهوالثانيةالكلمةمنالأولوالحرفاسمه

ابن)انظرثثوالمضاعفالماضيالفعلوثاعتبارنستبعدفنحنالواو،

مادائمًاالأفعالإنحيث.(991ص،2مج،م5691-ا559،منظور

الواو.العطفبحرفتسبق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


Al

الرفيعةموتع

الثانيالفصل

!ا(!ا)رق!النقش

لفجفدود

تننكدفود

نصدفددو

درروأن

لجَفْلتحيات

لكننةتحيات

لصدنتحيات

دُرروأنا

،الدالمثلوتطابقهاالأريعةالأسطرهذهحروفلتشابهنظر،،القوليمكننا

الأولى،الثلاثةالأسطركُتبتوقدر.روالمدعووهوواحدلكاتبتعودأنهاء،والفا

مكتويًاالرابعالسطركانبينما،اليسارإلىاليمينمنالمقروء،الأفقيالخطبأسلوب

الأعلىمنيقرأالذي،العموديالخطبأسلوب،الثلاثةالأسطرهذهمناليسارإلى

مثلحروفهأشكالخلالمنيعود،التذكاريالنصهذا،حالكلعلى.الأسفلإلى

المتوسطة.الثموديةالحقبةإئىوالنونالجيم

للمرةالثموديةالنقوشفيمعلوماتنا--حسبيُعرفبسيطعلمل:جف

Harding,7191،)انظرالصفويةالنقوشفيهذهبصيغتهوردلكنه،الأولى

الذيهوالسحابمنوالجَفْل،جتلمناشتقاقهأنلناودظهر."(.163

-5591منظور،ابن)انظر"ومضىانجفلثمرُواقهفخفماؤههَراققدا

.(131ص،11مجم5691
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87العوديةالعريةالمملكة-الجوفمنجديدةئموديةنقويق

وللمزيد،"المحميالمستور،11يعني،كننمنفعلةوزنعلىبسيطعلمت:كنن

.(53ص،ام999،)الذييبانظرالموازتاتمن

النقوشفيالأولىللمرةمعلوماتنا--حسبيُعرفبسيطعلمن:صد

91-50،منظورابن)انظر"الثعلب11أيالصًيْدَنمنوهو.المبكرةالعربية

".الثعلب11يعنيفهولذا.(602ص،13مج،ام569

King,,0991.005)انظرالثموديةالنقوشفيالصيغةبهذهوردعلمر:رد )p،

Harding,,7191.238)ائظروالصفوية )p.فيرأدبصيغةجاءبينما

Hayajneh,,8991.135)انظرالقتبانيةالنِقوش )p.نأمنبالرغم-ولعني

صيغةعلىبسيطعلمأنها-االعلةبعدوجههاحسن1إذايَدرّالرجلوَجْهُدَرَ

،م-5691ا559منظورابن)انظر"العظيمةاللؤلؤة11وهيدرةمفردهالجمع

)انظردرةبالأعلاممقارنتهويمكن."اللآلي11ولعني،(282ص،4مج

1،لأندلسيا 9 A r(32صههـ،01،1،لشمريانظرا)ررود1ُ(27ص،م،

."11`1(ص،م9891،لصباغانظرا)ريةودُ

(4دا5)رق!النقش

ذبزوددف

زمعتدفود

رْدموددف

تننحنوأ

للبزتحيات

لزمعةتحيات

لردمتحيات

حنانةوأنا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


AA
نيانالفمل

نفسها،وللأسباب،ئفسه44رقمالنقشكتابةبأسلوبأيضًاالنقشهذاكُتب

فإندُرَر،المدعومنكُتبتقد44رقمالنقشفيالأربعةالأسطرفيهااعتبرناالتي

ةءقراولخلاف.(،رقمالسطر)انظرحنانةمنكُتبتقد،أيضئاالأربعةالأسطرهذه

.جيدةأعلاهالمعطاةءةالقرافإن،والثالثالأولللعلمينالأولينالحرفين

للمرةيُعرفعلموهو،الأولىءةالقرانرجحلكنناز،برأيضًايقرأقدز:لب

الصفويةالنقوشفيوردأنهإلا،النصوصمنائنوعيةهذهفيالأولى

Harding,,7191.905)انظر )p.11،الجيدالاكل11وهواللبْزمنواشتقاقه

ولبَزَه،"بيدهاضربه1أيلبْز(ظهرهولبَزَ،خُفهابجُمعالناقةضربأيضًاوهو

.(304ص،همج،م5691-5591،منظورابن)انظر""كسرهأي

يعنيوالزَّميعمع،زمناشتقاقه،فعلةوزنعلىبسيطعلمت:عمز

إذاالذي11أيضًاَوهو،عنه"ينثنيلاثمالأمريُزمعالذيالمقدامالشجاع"ا

8،مج،م5591-5691منظور،ابن)انظرفيه"امضىبأمرهم

زمعة،بالعلممقارنتهويمكن".المقدام،الشجاع11يعنيفهولذا.(449ص

الكلبي،ث911ص،م8399،الأندلسي)انظرالعرييالموروثفيوردالذي

69 A\72ص،م).

Harding,,7191.275)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهوردعلم:ردم )p،

اللذينبالعلمينمقارنتهويمكن.(Littmann,.8814391)انظروالصفوية

Hayajneh,،9.8991)انظرالقتيانيةالنقوشفيتمدربصيغةوردا

Arbach,,2002.)انظرالسبئيةالنقوشفيممدرويصيغة،(101 p

)انظرلشخصعلمًاعُرفالذيرَدْمَانبالعلممقارنتهويمكن.313(

2،مجم8591،كحالة)انظرلقبيلةوعلمًا،(604ص،م8391،الأندلسي

)انظر"االعظيمالسد11هووالردم،مدرمناشتقاقهأنويظهر.(431ص

11.السد11يعنيفهولذا(.236ص،12مجام5591569-منظور،ابن
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98العود!ةالعربيةالمملكة-ابخوفمنجديدةثموديةنقوث!

نأذكرقد914ص،م1991،دريدابنأنإلىالإشارةتجدر،حالكلعلى

زيد.بنعمرولقبهوالرًدِيم

)انظرالثموديةالنقوشفيهذهبصيغتهوردفُغالةوزنعلىبسيطت:علمحنن

594.ng,,0991 p!انظروالصفوية،(ف(,Oxtoby,,6891 ;334 Harding

702،7191.p)،م9991،)الذييبانظروالمقارئاتالموازناتمنللمفلد،

.al-Theeb,,3991)p.921؟3233-ص،ام599الذييب؟321ص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.علاملأا،سماأ

ئل.القباءسماأ

تح.االموءسماأ

الآلهة.ءسماأ

تlهـالمنردالألنا!نى

لملاحقا
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ال!عوديةالمريةالمملكة-الجوقمنجديدةثموديةنقوش

الشحصيةالأهلاماًسماء

3م:كربأ

ت:16خيأ

ت:38شرأ

:سأ

14م:سلأ

هـ:28سلأ

14ي:أس

11أف:

ب،خ؟:43كلأ

ت:13سوأ

\21:ع:بت

61ح:بل

7!؟:ختأبن

93هـم:ب

36لمستي : r

7ر:بث

ل:8فخج

!:24مذج

ب31ت:لراج

9صر،:ج

122:س:فج

:\LLل:فج

52ل:مج

:حوخ

:ببح

:ثدح

ز:مح

:نمح

:يمح

:تحنن

:تزخر

خلفل

:بنخ

:إلدد

ر:در

:دع

:رث

:رخ

:مرد

هـ:رض

ةعر

:دز

:ل!دز

زم:

:تعمز

هـ:زم

02

17

24

18

25

45

35

18

?L

24

4،

04

34

31

45

3،

35

22

45

34

::2،91،2

39

:212
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م:4تأس

ا23:م:طس

\ن:نس

ل:.\هـ!س

2ق:فش

7م:كش

11ص:

53ر:خص

44:3ن:دص

51م:لص

8د:يص

83ت:طلفض

332:وح:ض

232:س:لط

ل:35بدع

422:ق:تع

2،ت:مع

41ن:ع

36هـ:عنل

أ34ر:ف

:\1Yت:حق

62قرخ:

93ر:مق

2:ت:44ننك

ز:بل

د:ل

:مل

:كسم

:يشم

:دعم

ن:

د؟:دو

وز:

هـبلو

:خي

:عيف

رثين

:عين

\:

3:

:4

:4

أ؟4

2،43.' rأ؟

\:3

كًل:القباءسماأ

8د:زب

42د:يز

ت:7عمر

قع:االموءسمااً

1":ندد

73ر:ذم

علاملأا
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العوديةالعريةالمملكة-الجوفمنجديدةثموديةنقوش

الآلهة:ءأسما

32،3،أ3،31،.92،ن:دث

\33:أ:رض

63س:مش 9 ، r

والمفر،ات:لنافلى31

01،؟7ااأخته11هـ:تخأ

73ااوىدا،لجعا11:يسأ

1162أمت11ر:كأ

11إلى11جرحرف:لأ

،1121:2081:2،91:2ناأ11:أن

12:2،23:2،2 : LY،

4،:4،54:4

1151أنا11:أأن

31،3234،،1192.03يا11:ب

،1110،78البنوةاسم،ابن1ن:ب

،Yi'%،13،؟11 02 ، N،

25،34،،3563

7وَلد!ا،ابن11:نب

411ابكرةا؟تركب

1611إبل11ل:ب

311سَكَن،انَزَلَ:ننج

3ء(11حجعلى)ساعداحَجَج1:حج

1192الحجعلىساعد،احَجَج1:جحج

73تغير"،اشُفي1:فلغ

59

ب31"حليف،اصديقا:ملخ

\:33االفرحا،لسرورا11:دد

11،7،842قبيلةامن1:ألذ

1192بالسلامةأوصل11؟:ججذ

6ارعىا11:يعر

ب؟1131هذا11ز:

1123أغني،"أشبعر:كز

13خير"غنى،اطعام1:زود

63اتحيات"1:ملس

:قوش

،1،،117001اشتاق11ق:تشو

،2425،63

73ء!اا&لا11ن:مض

2ااهاجرا1:طرع

1193اكلاار:زع

73جرحرفاعنا،اعلى1:لع

411اسَاق1:نع

53الأثر"اتتبع1ص:صق

"1الىاإ11جرحرف:ل

8،اااسطةبوا11:ل ، 7 ، 5 ، 4 ، 3 ، Y،

9.09111،31،61،

،42،؟02،12:2،32:2

52،33:1،،3،53،

37،1،

ب43أقاما"11:دبل
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73اعْتليتُا"،امرِضت1ُ:تكل

0033:104ابواسطة1:مل

7113أقام11س:أن

93(11)الأنجالاهب1:لنج

73اجرحا،مرض11:فزن

119ناقة11؟:تقن

أw.انَاكَاا:كن

1126،33:1،93ايا1هـ:

11،461التعريفأداة11هـ:

\:33هَحث"،أعط11:ب!

علاملأا

،5،6،،،112،3العطفاحرف0و:

،7،901،12:1،51،

18:2،91:،225،26،

:445،:،2،4:أ27،43

82اتا"اتحيا:ددو

،21:1،17الااتحيات1:فددو

18:1،91Y 1 ، 1 :َ:،\

22:1،27،42:\،

2،33::ا:44 : Y : 1 : Lo

اهامَرَا1:ذو

3iاإكْلأا،احفظ11:لكو L

أ43ا.السلامة،"الحفظ:لكو
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والمراجحالمصادو

الع!ية.والمراجعالمصادر:أولأ

الأجنبية.والمراجعالمصادر:ئانيا
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99جعالمراودرالمما

العربية:والمراجعالمصادر-أولآ

الكركمالقرآن

خا،أسكوبي

:الرياض.-ءتيماغربجنوب)رم(منطقةلنقو!شمقاونة!ليليةدراسة

السعودية.العربيةالمملكة،والمتاحفالآثاروكالة،المعارفوزارة

.(ام849)،.فاروق،عيلإسما

رسالة،الساميةاللغاتضوءفىمقارنةدراسة:الآراميةالممالكنقوشلفة

الإنسانية.والعلومالآدابكلية،حلبجامعة:حلب.-منشورةغيرماجستير

م(.MA)،علي.بنالحسن،الأصفهاني

دارمنشورات:الرلاض.-العليصالحالجاسر،حمدتحقيقةالعرب*د

والنشر.والترجمةللبحثاليمامة

اهـ/004)،.الملكعبدسعيدأبو،الأصمعي

:القاهرة.-الهاديالدينوصلاحالتوابعبدرمضانتحقيقالأسماء؟ا!فمتقاق

الخانجي.مكتبة

م(.)8399،حزم.بنسعمدبنأحمدبنعليمحمدأبو،الأندلسي

العلمية.الكتبدار:بيروت.-العربأنسابجمهرة

.(م7591)،.يوسفبرصوم،أيوب

.الآدابكلية،حلبجامعة:حلب.-السىلانيةاللفة

)،سعيد.عليفاطمة،باخشوين

طهورحتىالمبلادىالأولالقرنمنذالإسلامتبلالحجازفيالدبنبةالهباة

وكالة،البناتلتعليمالعامةالرئاسة،منشورةغيرماجستيررسالة،الإسلام

.بالرياضللبناتالتربيةكليةاالبناتلكلياتالعامةالرئاسة

.(م1)769،.عبداللطيف!البدري

العراقي.العلميالمجمع:بغداد.-اكادممطالطبفيوالإفذارالتشغيص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والمراجعالممادر

(.م6991)،.دنفان،براندن

.12:رقم،المعرفةاًبجدية:دمشق.-غزاوينجيبترجمةثمود؟تارلخ

.(م8491)،.الأولإفرام،برصوم

للنشرأعده؟سرلانيةدراسات:حلب.-العرليةالمعاجمنيالس!انيةالألفاظ

.جزءان،إبراهيميوحنا

.(ام?18)،.رمزي،بعلبكي

عندوأصولهاالكمايةتارلخنيدراسات:والساميةالعركيةالكتايات

للملايين.العلمدار:بيروت.-الساميين

(.مهـ/0148391)3،.الأندلسيالعزلزعبدبناللهعبد،البكري

-.السقامصطفىتحقيق؟والمواضعالبلادأسماءمناستعجممامعبم

الكتب.عالم:بيروت

.(م8291)،مولر.،والتر،.محمود،لغولا،.نزركما،كجا،بيستون

نشرياتدار:لاتفلوفان،والع!دية(والفرنسية)يالإصلي!دةالسبثيالمعبم

.لبنانمكتبة:بيروت.-بيترز

(.ام)889،بحر.بنعمروعثمانأبو،الجاحظ

الجيل.دار:بيروت.-هارونمحمدعبدالسلامتحقيقالحيوان!كتاب

.(أم189)،.حمد،الجاسر

منشورات:لرياضا.-انطباعات،مشاهدات،نصوص،الجريرةغربشمالفي

والنشر.والترجمةللبحثاليمامةدار

.(بدون)

والقرىالمدنءأسما!حىمختصرمعبم-السعوديةلليلادالجفرافيالمعبم

والترجمةللبحثاليمامةدارمنشورات:الرياض.-البماديةمواردوأهم

لنشر.وا
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101جعوالمراالممادر

(.م)3991،.سليمانرشيدصالح،الجراح

منشورةغيرماجستيررسالة،الصفوكةالنقوشفيوالمواضعالأطكنءأسما

-.اليرموكجامعة،والأنثرولولوجياالآثارمعهدفيالنقوشلقسمقدمت

.لأردنا:رلدإ

.(م9791)،0حمادبنإسماعيل،الجوهري

-.عطارالغفورعبدأحمدتحقيق؟العرديهوصحاحاللفهياج:الصحاح

للملايين.العلمدار:بيروت

(.م)4991،فواز.،الخريشة

،الأولالجزء،التاسعالمجلدالعصورا"الأردنمنجديدةصفويةنقوش11

.7-17ص

.(م0002)

95.96-ص،2ج،أدوماتو،"الأردنمنالثموديبالخطعريية"كتابة

(م002)2

عمادة،اليرموكجامعةمنشورات:إرلد.-الفصينكيارمنصفويةنقوش

العليا.والدراساتالعلميالبحث

.(م8891)،.أحمدعبود،الخزرجي

والنشر.للدراساتالعربيةالمؤسسة:بيروت.-ومعانيهاأسرارها:أسماؤنا

.(م\794)،.حسين،لحسناأبو

مكتبة:الرياض.-العلابمنطقةعكمة!بلمنلحيانيةلكتاكاتجديدةعةقرا

الوطنية.فهدالملك

م(.)0002

مقارنة+!ليلية*دراسةالعلامنطقةمنلحيانيةنقوش

والمتاحف.للاَثارالوزارةوكالة،المعارف

هـ(1351)،.البصريالأزديالحسنبنمحمدبكرأبو،دريدابن

.صادردار:بيروت.-اللفةجمهرة

ةروزا:ضلرياا-.
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جعوالمرادرالمما

م(.)1991

الجيل.دار:بيروت.-هارونمحمدالسلامعبدتحقيق؟الاشتقاق

.(م8591)،.رشه،يسود

ثةالحدادار:بيروت،الدواخليعبدالمجيدترجمة؟الإسلامتبلسوريافىالعرب

والتوزيع.والنشرللطباعة

)،.عبدالرحمنبنسليمان،الذييب

6،مجالعصور،،"السعوديةالعرييةالمملكةشماليمنجديدةصفولةنقوش11

.3514-ص،لأولاءلجزا

(g?r)??.

العربيةالمملكة:الجوف-سكاكا،المزادقارةمنجديدةنبطيةانقوش1

.452-712ص،نيلثااءلجزا،7مج،لعصورا،ا!يةلسعودا

(م4991)

المملكة:بالجوفالقلعةموقعمننبطيةلنقوشجديدةتحليليةدراسة11

،6مج،(1)الآداب،سعودالملكحامعةمحلة،"السعوديةالعربية

1?ص i-1o1.

.هـ(411)3

الرابعاالعدد،الدارة،"للعلومالجوفدارمتحفمنجديدةصفويةا"نقوش

.016-013ص.رمضان،شعبان،رجب،عشرةالثامنةالسنة

.(هـأ1)413

،الدارة،"السعوديةالعربيةالمملكة،بالجوفالنيصةجبلمننبطيةانقوش1

.72-،ص،الاْولربيعصفرا،المحرم،عشرةالتاسعةالسنة،الثانيالعدد

.(م1991)،.اللهعبد،ونصيف

الجزء6،مج،العصور"،السعوديةالعربيةالمملكةفيالعلامننبطيةنقوش11

223.023-صالثاني
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م(.)4991

-.السعوديةالعرسيةالمملكةء:تيمانيالقديمةالآراميةللنقوش!ليليةدراسة

الوطنية.فهدالملكمكتبةالرلاض:

(.م5991)

-.السعوديةالعركيةالمملكةغربشمالمنقديمةنبطيةلنقوشمحليليةدراسة

الوطنية.فهدالملكمكتبة:الرياض

.

جامعة،الاَداببكليةوالمتاحفالاَثارقسممتحفمنجديدةصفوية!انقوش

،(2)الآداب،سعودالملكجامعةمحلة،(2.11رقم)مجموعةسعودالملك

.،.375-6ص،الثانيالعدد،8مج

.(أم1)799

جامعة،الآداببكليةوالمتاحفالآثارقسممتحفمنجديدةصفويةا!نقوش

العدد،9مج،()9الآداب،سعودالملكجامعةمجلة،(11)3سعودالملك

-YAAص،لأولا rog.

(.بخام)799

"،السعوديةالعرييةالمملكةغربشمالتبحرمنشماليةعرييةنقوش11

-r7qص،الثالْيالعدد،2مبم،دراسا! rov.

.(أم899)للهعبدا،ونصيف

،(25)المجلددراسا!،،ا!تبوكبمنطقةالهندموقعمنشماليةعربيةا!نقوش

.3-10328ص،(2)لعددا

.(م9991-0002)

جامعة،الآداب!لليةمحلة،"بتبوكحسمىمنطقةمنعربية!انقوش

8.4ص،الإسكندرية 4 -L C.
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(MA.)م

الوطنية.فهدالملكمكتبة:الرياض.-النبطيةالججْرنقوش

أ(.ام)899

جامعةمبلة،"السعوديةالعربيةالمملكة.سحبأمموقعمنصفويةانقوش1

.102-173ص،الأولالعدد،01مج1(1)الآداب،سعودالملك

W?)??.

العربيةبالمملكةحائلبمحافظةسلمانأمجبلمنشماليةعرييةنقوش11

،الأولالعدد،11مج.(2)الآداب،سعودالملكجامعةمبلة،يةالسعود

.03ran-5ص

أ(.ام)999

فهدالملكمكتبة:الرياض.-السعوديةالعرييةالمملكةمنثموديةنقوش

الوطنية.

م(.)0002

:الرياض.-السعوديةالعرديةالمملكة:الجوفبمنطقةالثموديةقارائقوش

الخيرية.السديريعبدالرحمنمؤسسة

.(أم0002)

الوطنية.فهدالملكمكتبة:الرلاض.-النبطيالمعبم

(.بم0002)

:الرياض.-السعوديةالعرليةالمملكة:كحائلجُئةمنشوديةلنقوشدراسة

الوطنية.فهدالملكمكتبة

.(م1002)

،(2)الآداب،13م،سعودالملكجامعةمجلة،"المعتدلقاعمننبطيةنقوش!

31.331-1ص
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م(.)2002

العرليةالمملكة:والقدير(والطوبر،،نريحة)قاعسكاكامنثموديةنقوش

الوطنية.فهةالملكمكتبة:الرياض.-السعودية

.(م002)3

مؤسسة:الرياض.-السعوديةالعرليةالمملكةشمالمنصفولةنقوش

الخيرلة.السديريعبدالرحمن

9)،عبدالقادر.بنبكرأبيبنمحمد،الرازي AAأم.)

.لبنانمكتبة:بيروت.-الصحاحمختار

.(أم879)،.محمدمحمود.الروسان

شئونعمادة:الرياض.-مقارنةدراسة:والصفويةالئموديةالقبائل

.سعودالملكجامعة،المكتبات

.اهـ(603)،.مرتضىمحمد،الزبيدي

.الحياةمكتبةدار:بيروت.-القاموسجواهرمنالعروستاج

)1417!(.،.إبراهيمفايزبنسعيد،السعيد

الثانيةالسنة،الرابعالعدداالدارةا"البركمنقديمةجنوبيةعربيةنقوش11

.161-121ص،ل،شوالعشرونوا

.هـ(0241)

العرديةالمملكة-الرياض،الوطنىالمتحفمنمنشورةغيرلحيانيةنقوش

مركز،والترجمةاللغاتكلية.سعودالملكجامعة:الرياض.-ائسعودية

.البحوث

هـ(.4211)

،13م،سعودالملكجامعةمجلة،"جديدةلحيانيةلنقوشتحليليةدراسة11

.333376-ص،(2)الآداب
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.)!1424(

-.القديمةالنقوشضوءفيومصرالعركيةالجزيرةيينالهضاريةالعلاتات

الوطنية.فهةالملكمكتبة:الرياض

م(.)8991أحمد.،صلاحسعيد،

:عمان.-الأردنيةالشماليةالباديةنيالقديمةللكتاياتميدانيةدراسات

البيت.آلجامعة

م(.)8891ا.التميميمنصورأبوسعيدبنعبدالكريمالإمام،السمعاني

الكتبدار:بيروت.-الباروديعمرعبداللهوتعليقتقديم؟الأنساب

العلمية.

(.ام199)،.عبدالرحمنالدينجلال،السيوطي

أحمدوأشرف،عبدالعزيزأحمدمحمدتحقيق!الأنساب!ريرفياللبابلب

العلمية.الكتبدار:بيروت.-عبدالعزيز

.هـ(0101)،.عيدهزاع،الشمري

والتوزيع.للنشرأميةدار:الرياض.-وأعلامهنءالنساءأسماجمهرة

.(م9891)،.إبراهيمحسن،الصباغ

المعرفة.دار:دمشق.-الع!ليةالأسماءروحمعجم

م(.0002)،أحمد.بنسالم،طيران

أدوماتو.،"سماويذيللمعبودإهدائينصعليه(محف)مبخورمذبح11

-05.58ص،\ج

(.م1002)

.\ج،11مجالعصور،،ا"النغرةشعبمنقديمةجنوبيةعربيةنقوش11

.742-ص
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(.م8199)ا.إسماعيل،عبادابن

الثقافةوزارة:بغداد.-ياسينآلحسنمحمدتحقيق؟اللفةفىالمحيط

.(36)والفهارسالمعاجمسلسلة،والإعلام

.(م8791)،.صبري،يلعبادا

الثاني،العدد،4مج،دراسات"،قرمةجبلمنصفوية"كتابات

-Nolص NYo.

(.م)6991.

العدد،23مج،دراسات،الحشاد"وادي/الأردنفيجديدةصفويةا!نقوش

.242-252ص،الثاني

(rMlأ).

واللراسات،للبحوثمؤتْ،"الصفويةالنقوشفيواليهودالأنباطحربذكر11

.ror-rr?ص

(q?Y)??.

لمحيوالأشْروبولوجياالاَثارمعهدفيالأردنيالتراثمتحفمنصفوي!انقش

.227-233ص،الثانيالعدد،4Yمج،دراسات،"اليرموكجامعهَ

.(أم1)799

،13مج،اليرموكأكحاثمبلة،"المفرقآثارمتحفمنجديدةصفويةنقوش11

.9709-ص،الثانيالعدد

(.ام079)،محمد.يوسف،عبدالله

ماجستيررسالة،6691عامالرياضجامعةمبموعةفيالصفويةالنقوش

:بيروت.-الأدنىالشرقولغاتالعرييةاللغةلدائرةقدمتمنشورةغير

الأمريكية.الجامعة
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هـ()0913

عْربشماللْي،حمد،الجاسرعند،!االنبكبلدةمنصفويةنقوشاثلاثة1

.6365-ص،والتوزلعللنشراليمامةدار:الرياض.-الجردرة

.(أم)879

66-ص،شعبانرجب-221ص،1-2ج،العرباعرعر"منطقةفيالآثار11

Al.

51)،0مصطفى،طلاس،.يمند،يعد 9 Aم).

والنشر.والترجمةللدراساتطلاس:دمشق.-العرديةالأسماءمعبم

1(م6991)،.يوسفمحمدغازي.علولو

جامعةأربد:.-سورسةجنوبالسوعواديمنجديدةصفويةئقوشدراسة

عْيرماجستير)رسالةالنقوشقسم،والإنثريولوجياالاَثارمعهد،اليرموك

.(منشورة

.(م7391)،.علي،عسافبوأ

الأثريةالحوليات"بدمشقالوطنيالمتحففيجديدةصفويةعربية!اكتابات

2..11-41،ص4/23السورية

..(1)418،.عبدالرحمنبنسليمان،الذييب،.إبراهيمبنعبدالله،العمير

الثاني،العدد،الدارة،"القصيممنطقةفيءبالجواالصخريةوالرسومالنقوش11

.121-701ص،والعشرونالثالثةالسنة

.(م3891هـ/7351)،.لدينامجد،باديالفيروزأ

.المأموندارمطبعة:القاهرة.-المحيطالقاموس

(.م)3991،.العايشمحمدحسين.القدرة

الجنوكية،الساميةاللفاتإطارفىاللحيانيةالنقوشلألفا!معجميةدراسة

جامعة،والأتترويولوجياالآثارمعهد،منشورةعْيرماجستيررسالة

.نلأردا!إربد.-ليرموكا
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(.م1002)،أحمد.بنالخليلأبوعبدالرحمن،الفراهيدي

العريي.التراثإحياءدار:بيروت.-العينكتاب

(.م91)84،.اللهعبدبنأحمدبنعليبنأحمدالعباسأبو،القلقشندي

العلمية.الكتبدار:بيروت.-العربأنسابمعرنةنىالأربنهاية

(.م8591)،عمر.،كحالة

الرسالة.مؤسسة:بيروت.-والحدكثةالقديمةالع!ليةالقبائلمعبم

ام(.)249،.السائببنمحمدبنهشامالمنذرأبو،الكلبي

للطباعةالقوميةالدار:القاهرة.-باشازكيأحمدتحقيق!الأصئامكتاب

والنشر.

م(.)8691

النهفةمكتبة،الكتبعالم:بيروت.-حسنناجيتحقيق؟الئسبجمهرة

العريية.

1.1?)،إنو.،ليتمان fA).

جامعة،الآدابكليةامجلة1،أعلامءأسما:الساميةاللغاتفيا!محاضرات

.6ه-1ص،نؤادالملك

م(.)7891،رشيد.فوزي،محمد

.9406-ص،34ع،سومر،"الطالعكشفوسائلمنوسيلةالغراب11

م(.،)4991.اللهعبدسلطان،المعاني

العاصمةلمحافظةالتابعةالأردنفيوالاَراميةالكنعانيةالمواقعءأسما11

.7911-3ص،3ع،1.مج،اليرموكأكحاث،اإدارئا

.(م9991)

الملكجامعةمبلة"المفرق/الأردنمنجديدةصفولةلنقوشتحليليةدراسة11

.381ا-50ص،(1)الآداب،11م،سعود
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:بيروت.-العربلأسماءقايوسالسلطانموسوعة،العربءأسمامعبم

(.م1991)قابوسالسلطانجامعة:مسقط.-لبنانمكتبة

(.م6991)،.عبدالرحمنبنسليمان،الذييب،.إبراهيمخليل،المعيقل

الخالد.مطبعة:الرياض.-الجوتمنطقةفىالنبطيةوالكماثاتالآثار

(.ام089)،الوقلر.الحسينبنعليبنالحسين،المغربي

الأدبيالنادي:الرياض.-الجاسرحمدللنشرأعدهةالأنسابعلمفيالإيناس

الرياصْ.في

.المصريالأفريقيمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبوالإمام،منظورابن

.(م1-5591569).(إَجز51)صادردار:بيروت.-العربلسان

1)،.خالد،الناشف 9 9 rم).

الآداب،سعودالملكجامعةمجلة"الساميةاللغاتفيالأشخاصءا!أسما

.31-3039ص،همج،(1)

(م0991)

.4164-90ص،2ج،5العصور،ا"للاتوا!اهيردوت

.(م2791)،.لةها،لناضفا

غيرماجستيررسالة:بيروت.-سعدابنطبقاتنيومعتقداتهاالعربأديان

الأمريكية.الجامعةفيالعربيةللدائرةقدمتمنشورة

(.م)8791،.يعقوببنأحمدبنالحسنمحمدأبو،الهمداني

همدانمعارتفىالعاشرالكتاب:حميروأنساباليمنأخبارمن:اجمليل

والتوزيع.والنشرللطباعةالمناهلدار:بيروت.-أخبارهاوعيونوأنساكها

(.م8691)،.الحموياللهعبدبناللهعبدالدينشهابالإمام،ياقوت

.ء(أجزا5)صادردار:بيروت.-البلدانسجم

الأجنبية:المراجعثانيآ-
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)8391(، .Abbadi,S

Die Personennamen der Inschriften aus Hatra, Hildesheim: Georg

.Olms Verlag

)8691(................،

An Archaeological Survey of Gabal Qurma", Archiv furOrient"

163-591..Forschung,33 pp

)6991(، .Zayadine,F................

Nepos the Governor of the Provincia Arabia in aSafaitic"

acitimaS.164-155.,46 pp,؟،،Inscription

)7591(، .Abdallah,Y

Die Personennamen in al- Hamdani and ihre Parallelen in den

Beitrag zur jemenitischenولأء:altsudarabischenInschriften

.Namengebung, Tubingen

)8591(،.Aggoula,B
:Inscriptionset Graf cites Arameens 'd Assour, Su pplement no

,43.napoli: Istituto Univeristario Orientale

)1991(................،

Inventaire des Inscriptions Hatreennes, Paris: Librairie

.QrientalistePaul Geuthner

Ajlouni,،.طهـ)8691(

,AComparative Study of Thamudic and Safaitic Vocabularies

,Unpublished.MA thesis, Insitute of Archaeology and Anthropology

+!3.ouk University

Arbach,.ول,)2002(

Le Noms Propres du Corpus Inscriptionum Semiticarum pars

:IV:Inscriptiones Himyariticas et Sabaeas Continens, Paris

,Academiedes Inscriotions et Belles- Lettres
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والمراجعدرلمصاا

)6491(،.Beston,,A F

n the AdenْاThe Graffiti11, in .G Harding, Archaeology"

.Protectorates, London

)7291(,.Benz,F
:PersonalNames in the Phoenician and Punic Inscriptions, Rome

.8:BiblicalInstitute Press, Studia Pohl

)8291(، .Biella,J

:Dictionary of Old South Arabic: Sabaean Dialect, Harv * rd

.HarvardSemitic Studies

)1886(،0.,Blau

.734-65.hauranischenAltertumskunde", Z DMG ,15 pp112عيا

)0591(،.Branden,Alb. Van Den

Les Inscriptions Thamoudeennes, Louvain- Heverie: Bibliotheque

25.Museon4لا

5491(..................)

aL.492-254.Divinite Thamoudeenne","A Le Museon,67pp"
5691(...................)

96,Les Textes Thamoudeens de Huber et 'd Euting", LeMuseon"

pp.137-901.

1()A569...................،
,LesTextes Thamoudeens de Philby, vol.,1 Inscriptions du Sud

04..Louvain:Bibliotheque du Museon, vol

(B5691..................،)

,LesTextes Thamoudeens de Philby, vol.,2 Inscriptions du Nord

41..Louvain:Bibliotheque du Museon, vol

)5891(..................،

setoN.6-011.Thamoudeenne", Syria,35 pp"،
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Nوالمراجعالممادر N r

(6291...................)

Les Inscriptions Dedanite, Beyrouth: Publications de 'L Universite

,8:LibanaisSection des Etudes Historiques, no

)6691(..................،

re de Thamoud, Beyrouth: Publication de 'L universiteْه)ولاots

.Libanaise,VI

)8491(,.Brice,W

The Classical Trade-Routes of Arabia, from the Evidenceof"
2,Ptolemy, Strabo and Pliny", Studies in the History of Arabia

pp.917-177.
Brown,,F,،.ح)6091( Driver, ,S Briggs

A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, with an

Appendix Containing the Biblical Aramaic, Oxford: Clarendon

.Press

)7891(,.Cantineau,J

(.,n Paris: Librairie Ernest Leroux 2( volsَمحعLe Nabat

)5491(,.Caskel,W

Lihyan and Lihyanisch: Arabeitsgmeinschaft fur Forschung des

4,Landes Nordrhein- Westfalen. Geistes - wissenschaften, Heft

!اةول.

)5-8491(،07,Clark

New Safatic Inscriptions from Sakaka and Azraq", Abr-Nahrain"

23.21-14.، pp

(0891)،................

A Study of New Safaitic Inscriptions from Jorden, Unpublished

Ph، d thesis, Universtiy of Melbourne, Universtiy Microfiflms

.InternatoinalAnn Arbor

()8791،................

,"Safaiticand Thamudic Inscription from Wadi Bayir,Jordan"
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.381-191.Zeitschriftdes deutschen Palastine Vereins,301 pp

)77-7691(................"

1،1""Some New pre- Islamic Arabian Inscriptions from Northern Arabia

.rbA.42-35.Nahrain,17 pp

Corpus،ول)9188( Inscriptionum Semiticaru

.ParsII.Tomus .I Inscriptiones Aramaicas Continens, Paris

)7091(,mولCorpus Inscriptionum Semiticar

,ParsII, Tomus.2 Inscriptiones Aramaicas Continens, Paris

)6391(,.Costaz,L
.DictionaireSyrique - Francais, Syriac - English Dictionary

.Beirut:Imprimerie Catholique،عرس.نيمريا.موستا

Cowley,طهـ.،)2391(

Oxford: Clarendon"!ص.!Aramaic Papyri of the Fifth Century

.Press

)9991(،.Drijvers,,.J Healey, J

,TheOld Syriac Inscriptions of Edessa and Osrhoene: Texts

.entary,Leiden: BrillولTranslations and Co

)6491(،.Donner,,.H Ro1lig, W

Wiesbaden: Otto،،ءولKananaische and aramaische Inschrift
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